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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amelyet egyrészről 

 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) nevében az ÉMI 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉMI 

Nonprofit Kft.), székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37.; cégjegyzékszám: 01-09-914691; statisztikai 

számjel: 20783185-7219-572-01) 

képviseli: dr. Henn Péter, vezérigazgató 

a továbbiakban: Támogató, 

 

másrészről 

 

Pályázó neve: 

Székhely: 

KSH szám: 

Adószám:  

Számlavezető bank neve:  

Bankszámla száma:   

Hivatalos Képviselő neve: 

Hivatalos Képviselő beosztása 

a továbbiakban: Támogatott 

 

a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett. 

 

1. A támogatás előzményei, jogcíme 

 

1.1 Támogatottnak az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Közösségi közlekedésben 

üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő” alprogramra (ÚSZT-ZBR-CNG-

2014.) benyújtott pályázatát az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló a 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes 

szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZBR Korm. rendelet)  

31. §-ában foglalt rendelkezések szerint a döntésre jogosult miniszter elfogadta.   

A 2015. …............... napon meghozott miniszteri döntés alapján a Támogató a Támogatottal a jelen 

szerződésben foglalt feltételekkel Támogatási Szerződést köt.  

A támogatás forrása a fejezeti előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet 62. §-a szerint a ZBR Korm. rendelet alapján használható fel.   

1.2. A szerződő Felek célja, hogy a központi költségvetés forrásaiból nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás felhasználásával a magyarországi közösségi közlekedés ÜHG, köztük elsősorban a CO2 

kibocsátásának, valamint a szálló por koncentrációjának csökkenését eredményező, EURO 

emissziós normáknak megfelelő földgázüzemű CNG autóbuszok beszerzésének támogatásával 

elősegítse a városok levegő minőségének javulását.  
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2. A szerződés tárgya 

 

2.1.  A Támogató a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. 

melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 

35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer 

végrehajtásának feladatai jogcímcsoport (ÁHT:300657) terhére vissza nem térítendő támogatást 

nyújt olyan új, alacsony padlós autóbusz – kizárólag sűrített föld és biogázzal üzemeltethető – 

beszerzéséhez,  amely egyaránt alkalmas ülő, és álló utasok szállítására, és rendelkezik ezt biztosító 

térrel, illetve amelyben az álló utasok részére rendelkezésére álló terület (vagy csuklós jármű esetén 

az első rész területének) legalább 35%-a egyetlen, lépcső nélküli területet képez, amely legalább 

egy, az utasok le-, illetve felszállását biztosító ajtón keresztül elérhető. 

2.2  Támogató vállalja, hogy az eszközbeszerzéshez 1 820 000 000, - Ft, azaz egymilliárd 

nyolcszázhúszmillió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyújt. 

2.3.  Eszközbeszerzés költségeinek összetétele 

 

A beruházás teljes eszközbeszerzés költsége____________________________,-Ft, azaz 

___________________________ forint.  

 

Az elszámolható eszközbeszerzés költsége: _______________________,- Ft, azaz 

____________________________________________,- forint. 

 

A Támogatott által biztosított saját forrás _________________________,- Ft, azaz 

_______________________________________ forint.  

 

Igénybevett bankhitel _______________,-Ft, azaz   ____________________________ forint.  

 

A támogatás intenzitása:   %  

 

2.4. A Kedvezményezett készpénzben vállalt önerejének elhelyezésére szolgáló elkülönített számla 

adatai:  

Hitelintézet neve: ______________________________________  

Elkülönített számla száma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2.5.   A támogatással érintett autóbuszok műszaki adatai:  

         ............................................................................................................................................. 

2.6.  Kormányzati funkció szerinti besorolás: 056010 – Komplex környezetvédelmi programok 

támogatása  

2.7.  A támogatott eszközbeszerzés tervezett megvalósítási időszaka:  

..................................................................................................................................................... 

2.8. A támogatott eszközbeszerzéssel elérhető üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés várható és 

vállalt mértéke: _____________ CO2 emisszió kg/év.  

2.9. Támogatott kijelenti, hogy a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozni kívánt 

tevékenységével kapcsolatosan felmerült költségeire vonatkozóan általános forgalmi adó levonásra 

jogosult.   
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3. A támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 

 

3.1. Támogató Támogatott részére a támogatási összegből 50% előleget 910 000 000 forintot, azaz 

kilencszáztízmillió forintot folyósít a támogatási szerződés aláírását követőn 15 munkanapon 

belül. Az előleg igénylésének feltétele a Pályázó biztosítékadási kötelezettségének igazolása. A 

kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb az előleg folyósítását megelőzően kell biztosítani 

és a  támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek – így a fenntartási kötelezettség – 

megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. 

 A fennmaradó 50% folyósítására a támogatott beszerzés befejezését a pénzügyi elszámolás és 

szakmai beszámoló benyújtását, az eszközbeszerzést igazoló helyszíni ellenőrzést követően  a 

Támogatott által megjelölt bankszámlájára, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 

elfogadását követő 60 napon belül kerül sor. 

3.2. A támogatás kifizetése a jelen szerződésben meghatározott forrásösszetétel kifizetését követően, a 

Támogatott által benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok alapján, teljesítés és 

forrásarány szerint történik, az alábbiak figyelembevételével: 

a) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége nő, 

akkor azok fizetésére a Kedvezményezett köteles, a támogatás összege nem emelkedik; 

b) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége 

csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege azonos arányban csökken. 

3.3. A Támogató jogosult a Támogatott által az elszámolás keretében benyújtott számlákat ellenőrizni. 

Az ellenőrzés különösen az alábbiakat foglalja magában: 

a) a számlát a jogosult nevére és címére állították ki, 

b) a számla a program keretében jóváhagyott projektre vonatkozik, 

c) a számla a jelen szerződésben szereplő támogatható költségeket tartalmazza, 

d) a számlát más programhoz nem nyújtották be, 

e) a számla kiállításának dátumát, 

f) a számla kifizetésének igazolását. 

3.4. A támogatást a Magyar Államkincstár az ÉMI Nonprofit Kft. rendelkezése, utalványozása alapján 

folyósítja a Támogatott részére. 

3.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését az ÉMI Nonprofit Kft. nem 

utalványozhatja, illetve a Magyar Államkincstár nem folyósíthatja, ha a Támogatottnak lejárt 

köztartozása van.  

3.6. A jelen szerződés alapján támogatott program tartalma az alapját képező pályázatban leírthoz képest 

csak a Támogató engedélyével és kizárólag a ZBR Korm. rendelet 34. §-ában foglalt 

szerződésmódosítási feltételek szerint módosítható, azaz ha arra a Támogatottnak fel nem róható 

okból, vis maior, illetve adatváltozás miatt kerül sor. A szerződésmódosítási kérelmet a Támogatott 

a módosítási igény felmerülését követően 8 napon belül köteles benyújtani az ÉMI Nonprofit Kft. 

részére. A befejezési határidő módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje a projekt 

tervezett befejezési határidejének utolsó napját megelőző 30. nap.  

3.7. Támogatott kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt adatok, információk 

és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés 

szerinti program megvalósításához szükséges saját forrásai teljes egészében és korlátozásmentesen 

a rendelkezésére állnak. 
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3.8. Támogatott kijelenti, hogy  

a) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 

eljárás nincs folyamatban 

b) a szerződés megkötését megelőzően az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással 

összefüggésben a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségének maradéktalanul eleget 

tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, 

c) lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, vagy annak megfizetésére 

fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, 

d) megfelel az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § 

(1) bekezdésében meghatározott követelményeknek és az Áht. 109. § (1) bekezdés 4. pontja 

alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó szervezet adatait rendelkezésre bocsátja, 

e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 

1. pont a) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, 

f) a támogatási igényében és a jelen szerződésben szereplő adatok és információk teljes körűek és 

a valóságnak mindenben megfelelnek, 

g) jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem 

nyújtott be, 

h) nincs lejárt esedékességű köztartozása (kivéve, ha számára az adóhatóság részletfizetést vagy 

fizetési halasztást engedélyezett), illetve nem áll fenn az Európai Unió tradicionális saját 

forrásai címén tartozása és nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt.  

3.9.    Ha a 3.8. pontban foglalt tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt Támogatott a 

tudomására jutásától számított 8 napon belül – átláthatóságban történő változást haladéktalanul – 

köteles írásban a Támogatónak bejelenti. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

3.10. Támogatott tudomásul veszi, hogy az Áht. 51. § (2) bekezdése alapján, ha 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 adóhatóság adatszolgáltatása 

alapján – a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi 

számláján jóváírja 

3.11. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring 

rendszerben nyilvántartott igénylői, támogatotti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak 

költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, a 

támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, és a csekély 

összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhetnek. 

3.12.  A pályázati útmutató alapján Támogatottnak az eszközbeszerzést legkésőbb 2015. december 31-éig 

meg kell valósítani és a megvalósulás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia. Tekintettel 

arra, hogy a pályázat beadási ideje meghosszabbításra került 2014. december 31. napjáig – azonban 

a pályázati útmutató megvalósításra vonatkozó határidejének módosítására ezzel egy időben nem 

került sor – Támogatottnak a beruházást 2016..............ig kell megvalósítani és a megvalósulás 

befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia. 
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3.13. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok megvalósítása érdekében beszerzett 

eszközöket (a továbbiakban: eszközök) a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, az 

eszközök karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodik, és a feladatok 

megvalósítására tekintettel vállalja azok folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a 

fenntartásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. 

3.14. A támogatás terhére létrehozott vagyon, illetve az eszközök, a fenntartási időn belül csak a 

Támogató előzetes jóváhagyásával és a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával idegeníthetők el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg. 

3.15. A Támogató jóváhagyásának feltétele, hogy a vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a 

Támogatott helyébe - részleges elidegenítés esetén a Támogatott mellé -, bérbe vagy más módon 

történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a Támogatott mellé jelen 

szerződésbe belépjen, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

3.16. A Támogató előzetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is 

lehetséges az idő előtt elhasználódott, egy-egy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése.  

3.17. Támogatott az eszközbeszerzéssel egyidejűleg köteles az eszközökre a Magyar Biztosítók 

Szövetsége, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyelete által elismert biztosítónál saját 

költségére vagyonbiztosítási szerződést kötni, vagy a már megkötött vagyonbiztosítási szerződést 

saját költségére az eszközökre kiterjeszteni, és azt fenntartani a támogatási szerződésben 

meghatározott fenntartási időszak végéig.  

3.18. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítási szerződésben meghatározott 

elhelyezési és őrzési feltételeket biztosítja. Támogatott e kötelezettsége megszegése folytán 

bekövetkezett kárért a jelen szerződés megszegésén alapuló teljes felelősséggel tartozik. 

3.19. A biztosítási szerződés végső kedvezményezettjeként – az eszközök értéke erejéig – a Támogatót 

kell feltüntetni. A Támogató, káresemény esetén a befolyó biztosítási összeget – a Támogatotton 

keresztül – teljes egészében a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy javítására, illetve 

pótlására fordítja azzal, hogy az esetleges maradvány Támogatót illeti. A Támogató – döntésétől 

függően – rendelkezhet úgy is, hogy a biztosítási összeget visszaengedményezi Támogatottra. Ez 

esetben Támogatott köteles a részére visszaengedményezett biztosítási összeget teljes egészében a 

biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy javítására, illetve pótlására fordítani azzal, hogy az 

esetleges maradvány a Támogatót illeti. 

3.20. A biztosítási eseményről a Támogatott haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Támogatót, a 

kárrendezés befejezésekor pedig részére köteles írásbeli beszámolót küldeni.  

3.21.  A biztosítási kötvényt a Támogató vagy az általa ellenőrzéssel megbízott szervezet, illetve személy 

részére – kérésre – a Támogatott köteles bemutatni. A biztosítási szerződés megkötésének 

elmulasztásából fakadó kár a Támogatóra nem hárítható át és ebben az esetben a Támogatott saját 

költségén köteles a sérült eszközök javítására vagy a megsemmisült, eltulajdonított eszközök 

pótlására.  

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése, illetve elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 
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3.22.  A program befejezéséről Támogatott a befejezésétől számított 30 napon belül a következő 

dokumentumokkal alátámasztva számol be a Támogatónak: 

 A pályázattal megvalósult állapot változásaival aktualizált közszolgáltatási szerződés; 

 Eszközbeszerzés és infrastrukturális háttér megvalósulását igazoló dokumentumok: 

 Az eszközbeszerzés vonatkozásában az üzembe helyezési jegyzőkönyv 

 Az infrastrukturális háttér működőképes rendelkezésre állásának dokumentumokkal, 

történő alátámasztása. 

A benyújtott dokumentumokat követően az ÉMI Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzés keretében 

győződik meg a beruházás megvalósításáról és üzemeltetéséről.  

3.23. Támogatott a 3.22. pontban foglalt teljesítési dokumentációval egyidejűleg az eszközbeszerzés 

pénzügyi elszámolását is köteles benyújtani. 

3.24.  A pénzügyi elszámolásnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

a)  az eszközbeszerzés megvalósítása során felmerült elismert költségekről a Kedvezményezett 

nevére kiállított, egyes sorszámú eredeti számla másolati példánya, amelyen feltüntetésre 

került az alábbi szöveg: „Aláírásommal igazolom, hogy a számlamásolat mindenben 

megegyezik az eredeti számlával (dátum, a Támogatott képviseletére jogosult aláírása)”. Az 

eredeti számlán fel kell tüntetni a pályázat kódját, valamint azt, hogy a számla az elnyert 

támogatás elszámolására benyújtásra került, 

b)  az irányadó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, az 

elszámolható költségekhez viszonyított önrész kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatok 

(bankszámlakivonat, kifizetési pénztárbizonylat, nyugta) másolati példánya, amelyen 

feltüntetésre került az alábbi szöveg: „Aláírásommal igazolom, hogy a bizonylat mindenben 

megegyezik az eredetivel (dátum, a Támogatott képviseletére jogosult aláírása)”, 

 

A pályázati cél megvalósítását követően a pénzügyi elszámolás elfogadásának és az állami 

támogatás folyósításának feltétele az infrastrukturális háttér dokumentumokkal is alátámasztott 

működőképes rendelkezésre állása, melyet helyszíni ellenőrzés keretében vizsgál meg az ÉMI 

Nonprofit Kft.  

3.25.  Támogatott tudomásul veszi, hogy az eszközbeszerzéssel egyidejűleg - a támogatás folyósításának 

elengedhetetlen feltételeként - gondoskodni köteles a Támogatott képviseletére jogosult és a 

lebonyolítására kijelölt felelős személy által együttesen aláírt 3. számú melléklet szerinti, pénzügyi 

beszámoló kiállításáról. 

3.26.  Támogatott a műszaki teljesítési dokumentáció és a pénzügyi elszámolás benyújtására egy 

alkalommal, együttesen köteles. 

 

3.27. A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha Támogatott a 

Feladatokat megvalósította, a jelen szerződés szerint Támogatottat megillető támogatási összeg 

Támogatott részére maradéktalanul kifizetésre került és Támogató jóváhagyta Támogatott jelen 

szerződés alapján benyújtott valamennyi szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását. 

 

3.28.  A pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló jóváhagyására és a teljesítés igazolására az 

ÉMI Nonprofit Kft.-nél teljesítés igazolásra kijelölt személyek jogosultak. Az ÉMI Nonprofit Kft.  

pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló jóváhagyásáról Támogatottat írásban értesíteni 

köteles.  
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3.29.  Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el és 

egyenlíthetők ki, amelyek ..........................(a teljesítés első napja) napjával megegyező, vagy azt 

követő időpont, illetve ....................................(a támogatás felhasználásnak végső határideje) közötti 

időszakban merültek fel. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat 

alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó. 

4. Szerződésszegés és következményei 

4.1. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közül legalább 

egy bekövetkezik: 

a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor; 

b) az eszközbeszerzés teljesítése meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására; 

d) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi 

kötelezettségét (így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek 

következtében a Feladatok szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni); 

e) a 3.9. pontban, továbbá a 6.1. és 6.2. pontban bejelentési kötelezettségét a Támogatott az ott 

rögzített határidőn belül nem teljesíti; 

f) a Támogatott a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra 

vagy eltérő módon használja fel; 

g) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 

igénybevételére a Támogatott nem volt jogosult; 

h) a Támogatott a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott 

nyilatkozata bármelyikét visszavonja; 

i) a 3.22. pont szerinti elszámolást a Támogatott az ott megjelölt határidőben nem nyújtja be, 

illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató írásbeli felszólításában meghatározott 

határidőben sem tesz eleget kötelezettsége teljesítésének; 

j) Támogatott a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes 

jóváhagyása nélkül idegeníti el, adja bérbe, vagy terheli meg; 

k) a Támogatott egyéb súlyos szerződésszegést követ el; 

l) Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

m) a megvalósítási időszak kezdetét követő ................. napon belül a beruházás megvalósítása nem 

kezdődik meg, vagy Támogatott a Támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 

kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki. 

4.2. Támogatott tudomásul veszi, ha jelen szerződést felmondja, attól eláll, továbbá, ha a Támogató az 

Ávr. 98. § (5) bekezdése alapján elrendeli a Támogatás visszafizetését, a Támogatott köteles az 

addig nyújtott támogatás jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak jogszabálysértéssel, nem 

rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos részét az Ávr. szerinti kamattal 

(késedelmi kamattal) növelt mértékben visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja a támogatás 

folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 
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4.3.  Támogató a Támogatott részére jelen szerződés alapján folyósított támogatás visszafizetésére és 

annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését beszedési megbízás 

alkalmazásával érvényesíti, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban 

foglalt határidőn belül a Támogatott fizetési kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési 

kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére sem kerül sor.  

4.4.  Támogatott kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor kizárólag a Támogatott adatainál megjelölt 

bankszámlával, továbbá a szerződés 4. mellékletében felsorolt bankszámlákkal rendelkezik és 

vállalja, hogy valamennyi megjelölt számlavezető bankjánál bejelenti a Támogató beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására 

csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával jogosult.  A kikötött biztosíték 

rendelkezésre állását legkésőbb az előleg folyósítását megelőzően kell biztosítani és a  támogatási 

jogviszony alapján fennálló kötelezettségek – így a fenntartási kötelezettség – megszűnéséig 

rendelkezésre kell állnia. 

4.5.  A Támogatott számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának 

biztosítására szolgáló felhatalmazó levél minta a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi. 

5. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 

5.1. A Támogatás felhasználását a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az 

Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban erre 

feljogosított egyéb szervek – a Támogatott szükségtelen zavarása nélkül – bármikor, bárhol 

ellenőrizhetik. Az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, 

minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 

nyilatkoztatni.  

  

Támogatott kijelenti, hogy a 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 szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá 

a támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről – az általuk megkívánt 

és szükséges tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött 

szerződéseit és megállapodásait is.  

Támogatott harmadik személyek 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.  

Támogatott tudomásul veszi, hogy a helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet 

készít, melyet Támogatott aláírásával lát el, illetve ha a Támogatott az aláírást megtagadja, a 

jegyzőkönyv ezt a tényt rögzíti. 

5.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás folyósításakor, a Támogatás 

felhasználása során, illetve a támogatás folyósításának megszűnését követően, utólagosan is sor 

kerülhet. Utólagos helyszíni ellenőrzés az eszközbeszerzés megvalósítását követően a támogatási 

szerződésben meghatározott fenntartási időszakon belül is lefolytathatók. Támogatott 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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5.3 A Támogató döntése alapján, Támogatott meghatározott időre – de legfeljebb 5 évre, indokolt 

esetben – kizárható az érintett támogatási rendszerből, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a 

jelen szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés vagy a támogatás nem 

szabályszerű felhasználása. 

5.4 Támogatott a 3.12. pontban foglalt tervezett befejezés pontos időpontjáról köteles a Támogatót 

tájékoztatni a jelen szerződés 5. számú melléklete szerinti Bejelentési adatlap megküldésével az 

esemény előtt 15 nappal. 

5.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a monitoring adatszolgáltatás időtartama alatt, illetve azt 

követően, a fenntartási időszak végéig a Támogató jogosult ellenőrizni a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségek szabályszerű teljesítését. 

6. Támogatott adatszolgáltatási kötelezettsége 

6.1. Ha Támogatott jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles 8 napon 

belül, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást haladéktalanul írásban 

bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat 

kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató a Támogatott részére továbbítandó küldeményeit a 

jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 

6.2. Ha Támogatottnak a szerződésben megjelölt bankszámláira vonatkozó adataiban bármilyen változás 

következik be, vagy a jelen szerződésben megjelölt bankszámláin kívül további bankszámlát nyit, 

köteles azt Támogató felé 8 napon belül bejelenteni. (Ha Támogatott Támogatót új bankszámla 

megnyitásáról értesíti, úgy az értesítéshez csatolnia kell a Támogató beszedési megbízásra 

vonatkozó, az új bankszámlát érintő felhatalmazását.)  

 

Ha Támogatottnak a bankszámláira vonatkozó – a jelen szerződésben feltüntetett – 

adatszolgáltatásáról kiderül, hogy az nem volt teljes körű, illetve (amennyiben Támogatott a 

beszedési megbízással kapcsolatban) jelen szerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, 

az súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

6.3.  Támogatott köteles az ÉMI Nonprofit Kft. részére a beruházás megvalósulását és a pénzügyi 

beszámoló elfogadását követően három évig évente egy alkalommal az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon (6. számú melléklet) monitoring adat szolgáltatására. Az adatszolgáltatás 

elmulasztása a következő években a pályázatból való kizárást eredményezi. 

7. Adatkezelés 

7.1. Jelen szerződés aláírásával Támogatott tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert 

támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra hozható. 

7.2. Támogatott vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az 

Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár továbbá a 

jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a 

megfelelő dokumentumok, számlák, a Feladatok megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 

rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a 

jelen jogviszonnyal összefüggő és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) szerint közérdekből 

nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a 

feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és 

megállapodásait is. 
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7.3. Támogatott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés teljesítése során 

közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató 

közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje. 

7.4. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Info tv. értelmében nem minősül 

üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

7.5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató az Áht. 55. §-a szerinti 

adatokat jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. 

7.6. Támogatott kijelenti, hogy az Infó tv. előírásainak megfelelően a feladatokért felelős, illetve a 

feladatok megvalósításában részt vevők személyes adatainak Támogató által történő kezeléséhez 

(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárulnak. 

Ennek alapján Támogatott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő 

kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 

8. Támogatott adatszolgáltatási kötelezettsége 

8.1. Támogatott vállalja, hogy a támogatás igénylését, felhasználását és ellenőrzését alátámasztó 

bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely 

az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására 

vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig megőrzi. 

8.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének és tárgyának megnevezését, 

a támogatott program megvalósítási helyét és a támogatás összegét a Támogató köteles közzétenni. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1 Ha a támogatott program megvalósítása a Támogatottnak felróható okból meghiúsul, vagy tartós 

akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le 

kell mondani. 

9.2 A támogatás alapját képező pályázat és annak mellékletei, valamint a pályázathoz csatolt 

valamennyi dokumentum jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, függetlenül attól, hogy 

azok a jelen szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 

9.3 Az ÉMI Nonprofit Kft. a Támogató felhatalmazása illetve Támogatóval kötött szerződés alapján a 

jelen szerződés aláírása és teljesítése során jogosult a Támogató nevében eljárni. Erre való 

tekintettel az ÉMI Nonprofit Kft.-nek a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos 

kérései, kérdései úgy tekintendők, mintha azokat a Támogató maga tette volna. További 

következményként a Támogatott minden olyan adatot, információt, dokumentumot, beszámolót, 

amelyet a jelen szerződés a Támogató számára rendel megküldeni, közvetlenül az ÉMI Nonprofit 

Kft. részére köteles eljuttatni, továbbá – az ok megjelölésével – a szerződés esetleges módosítását is 

az ÉMI Nonprofit Kft.nél kell kezdeményeznie. 

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. 



Zöld Beruházási Rendszer - Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG)  
autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram (ÚSZT-ZBR-CNG-2014.) 

 

11 

Támogatott   Támogató 

szignója  szignója 

 

 

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. 

Kapcsolattartók 

Támogatott a jelen szerződés szerint támogatott program lebonyolítására felelős személyt köteles 

kijelölni, aki az eszközbeszerzést saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi. 

A támogatott program lebonyolítására kijelölt felelős személy: 

neve:   

beosztása:   

telefon száma:  

e-mail címe:  

A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy adataiban történt 

változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban 

bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A 

kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés 

módosításának. 

9.4.  Jelen szerződés bármelyik pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének 

érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés 

érvénytelenné válna, illetve e pont hiányában a szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg.  

9.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht., az Ávr., az Nvtv.. az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény, valamint a ZBR Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

9.6 A jelen szerződés 3, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a 

Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet. Minden egyes példány - a hozzá tartozó mellékletek 

nélkül - ..... számozott oldalt tartalmaz. 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek 

között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén a Felek a Támogató birtokában lévő eredeti 

példányt tekintik irányadónak. 

9.7. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 

rendezni, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz fordulhatnak. 

9.8. Jelen szerződés a Szerződő Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Eltérő időpontban és helyen 

történő aláírás esetén a szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor az utoljára aláíró fél azt 

aláírja.   
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9.9. Szerződő Felek a jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt – 3 példányban – jóváhagyólag írták alá. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet –  Átláthatósági nyilatkozat 

2. számú melléklet –  Teljesítésigazolás 

3. számú melléklet –  Pénzügyi beszámoló 

4. számú melléklet-  Támogatott számlavezető bankszámláinak listája 

5. számú melléklet –  Bejelentési adatlap beruházás befejezéséről 

6. számú melléklet –  Monitoring adatlap 

7. számú melléklet –    Felhatalmazó levél (több számla esetén levelek) minta  

 

 

 

Budapest, 2015. év ________hó ____. nap Budapest, 2015. év _________hó ____. nap 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Támogatott 

képviseli: 

________________________________ (név) 

________________________________ (beosztás) 

________________________________ (név) 

________________________________ (beosztás) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Támogató 
képviseli:  

az ÉMI Nonprofit Kft. 

 

A kötelezettségvállalásról szóló döntést a döntésre 

jogosult miniszter illetékes szervezeti egysége 

részéről ellenjegyezték. A támogatási szerződés 

adatai az analitikus kimutatásokban rögzítésre 

kerültek. 

 

 

 _____________________________ 
ellenjegyző 

ÉMI Nonprofit Kft. 
 

 

 


