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amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 831004
Adószám: 15831000-1-42
Képviseli: Dr. Birkner Zoltán - elnök
mint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szerve (a továbbiakban: Kezelő 
szerv)

másrészről a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 300289 
Adóazonosító szám: 15300289-2-41
Számlavezető, fizetési számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
Magyar Államkincstár 10032000-01447217-00000000
Képviseli: Dr. Monok István — főigazgató, Baráth Eszter — gazdasági igazgató
mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett)

(Kezelő szerv és Kedvezményezett továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. § (3) 
bekezdése alapján: „Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével 
kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII.
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Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím terhére 2020. 
évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.”
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVT. törvény 13. § (4) 
bekezdésének h) pontja alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére 
biztosítható az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében beszerzett 
tudományos tartalmak, folyóiratok, leíró és egyéb adatbázisok előfizetési díja, valamint az 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működési költsége.

A fentiekben megjelölt jogszabályok alapján Kedvezményezett Elektronikus 
Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ Nemzeti Program) címen a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (4) bekezdése 
szerinti támogatási kérelmet nyújtott be és vissza nem térítendő támogatásban részesült az 
innovációs és technológiai miniszter 2020. 04.24. napján kelt döntése alapján, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A 2020. évben tapasztalt árfolyamváltozások importoldalon jelentkező negatív hatása miatt a 
szolgáltatások folyamatos, zökkenőmentes biztosítása veszélybe került, a kedvezőtlen árfolyamok 
miatt a devizában előfizetett adatbázisok forint árában erőteljes áremelkedés mutatkozik. A 
támogatási intenzitás arányában az áremelkedés jelentős többletköltséget okoz úgy a központi 
keret, mint az intézményi befizetések oldalán.

A Kedvezményezett 2020.06.11. napján a KFItv. 13. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése 
szerinti támogatási kérelmet nyújtott be EISZ Nemzeti Program kiegészítő támogatás 
címmel (a továbbiakban: Kérelem). A Kedvezményezett a Kérelemben részletezett projektjavaslat 
megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesül az innovációs és technológiai 
miniszter (a továbbiakban: Támogató) 2020.07.06. napján kelt döntése alapján a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: KFItv.) 11. § (3) bekezdése értelmében az NKFI Alap kezeléséért az innovációs és 
technológiai miniszter, mint támogató felelős, az NKFI Alap kezelő szerve a Kormány által 
kijelölt szerv. A Kormány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt jelölte
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ki az NKFI Alap kezelő szerveként. Hivatkozva a KFItv. 25. § (6) és 29. § (1) bekezdésére a jelen 
támogatási szerződés megkötésére Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogosult.

2. A szerződés tárgya és a támogatás összege

2.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Kérelemben leírt projektjavaslat szerinti, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletében részletesen bemutatott projektet (a továbbiakban: Projekt) a 
jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt feltételek szerint megvalósítja. A Projekt 
megvalósításához megítélt vissza nem térítendő támogatás összege összesen 295 146 315 Ft (azaz 
kettőszázkilcncvenötmillió-egyszáznegyvenhatezer-háromszáztizcnöt forint) az 1. számú 
mellékletben rögzített költségterv szerint.

2.2. A jelen szerződés szerinti támogatási cél a 082044 (Könyvtári szolgáltatások) kormányzati 
funkcióba tartozik.

2.3. A 2.1. pont szerinti támogatás 0 Ft (azaz nulla forint) az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1. o) szerinti 
csekély összegű (de minimis) támogatást tartalmaz.

2.4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt 295 146 315 Ft (azaz
kcttőszázkilencvenötmillió-egyszázncgyvcnhatezer-háromszáztizenöt forint) összköltségének 2.1. 
pont szerinti támogatást meghaladó részét, azaz 0 Ft-ot (azaz nulla forintot) saját forrásból 
biztosítja az 1. számú mellékletben rögzített költségterv szerint. Ennek értelmében a támogatás 
intenzitása 100 %.

2.5. Amennyiben a beszámolóban bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a 
Projekt Kérelemben tervezett költségeit, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen 
szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

2.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 2.1. pontban megjelölt támogatás 
visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. Amennyiben a 
Kedvezményezett általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult vagy áru, illetve szolgáltatás 
továbbértékesítése esetén az adóterhet áthárította, úgy a jelen szerződés szerint a 
Kedvezményezettet megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét nem foglalja magába.
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Amennyiben a Kedvezményezett általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult vagy áru, 
illetve szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet nem hárította át, úgy a jelen szerződés 
szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét magába 
foglalja.

2.7. A Kedvezményezett kérelme alapján az előleg igénybevételére a 7. számú mellékletben 
rögzített feltételek szerint jogosult az 1. számú mellékletben rögzített költségtervben 
meghatározott részletekben és ütemezésben.

3. A Projekt megvalósításának helyszíne és időtartama

3.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet - amennyiben annak megvalósítása 
helyszínhez kötött - az alábbi helyszínen vagy helyszíneken valósítja meg:

1051 Budapest, Arany János u. 1.

3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása 2020.01.01. napjától 2020.12.31. 
napjáig tart. A Kedvezményezett köteles a Projekt megvalósítását a fentiekben meghatározott 
kezdő időponttól számított 6 hónapon belül megkezdeni. A projekt kezdő és befejező 
időpontjától eltérni csak a Kezelő szerv által elfogadott indokok esetén, a támogatási szerződés 
írásbeli módosítása alapján lehet.

3.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kedvezményezettet a Projekt befejező időpontját 
követően fenntartási kötelezettség nem terheli.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Amennyiben az előírásra került, a Kedvezményezett köteles az 1. számú mellékletben 
meghatározott kötelező vállalásokat teljesíteni, továbbá a vállalt indikátorokról, valamint 
szakpolitikai mutatókról adatot szolgáltatni.

4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett biztosíték nyújtására: 
köteles. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a Támogató felé jelen szerződésből 
eredő fizetési kötelezettsége biztosítására valamennyi számlavezetőjénél valamennyi pénzforgalmi 
bankszámlájára vonatkozóan a bejelentett módon engedélyezte a Támogató beszedési megbízás
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benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 
megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 (harmincöt) napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt. A Kedvezményezett az általa aláírt és a számlavezető pénzintézet által 
visszaigazolt/záradékolt felhatalmazó levele(ke)t a Támogató részére a jelen támogatási szerződés 
aláírásával egyidejűleg benyújtotta, amely(ek) jelen szerződés 10. számú mellékletét képezi(k). A 
felhatalmazás(ok) visszavonására a Szerződő Felek közös nyilatkozattal jogosultak a 
záróbeszámoló Támogató általi elfogadását követő 30 (harminc) napon belül.

4.3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/A. § (3) bekezdése értelmében a 
Kezelő szerv jogosult a jelen szerződést a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosítani, amely 
esetben a Kezelő szerv által egyoldalúan megtett nyilatkozat a nyilatkozatban meghatározott 
tartalommal módosítja a szerződést. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen pont 
vonatkozásában a Kezelő szerv nyilatkozatának minősül a Kezelő szervnek a módosuló 
szerződéses feltételeket egyértelműen meghatározó, a http://nkfih.gov.hu honlapon közzétett 
közleménye is a Kedvezményezett külön értesítése nélkül, amely esetben a szerződésmódosítás a 
közleményben meghatározott időponttól kezdődően módosítja a jelen szerződést.

4.4. Szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatos hivatalos kommunikáció és a szerződés 
teljesítésének elősegítése érdekében folytatott kapcsolattartás lebonyolítása érdekében jelen 
szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó

-  a Kezelő szerv részéről: a Kezelő szerv ügyfélszolgálata
— Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.; 2. emelet
— E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
— Telefon: +36 (1) 795 9500
— Személyes ügyfélszolgálat (kizárólag előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, 

Kéthly Anna tér 1.; 2. emelet
— Személyes és telefonos ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

-  a Kedvezményezett részéről: a Kedvezményezett kapcsolattartója, akinek 
adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.5. A jelen szerződéshez csatolt valamennyi melléklet, a jelen szerződésben vagy az ahhoz 
csatolt Teljesítési feltételekben hivatkozott mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik függetlenül attól, hogy azok jelen szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen szerződésben és az ahhoz csatolt Teljesítési
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feltételekben rögzített rendelkezések között eltérés vagy ellentmondás mutatkozik, úgy a jelen 
szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.

4.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
az Avr., a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek 
értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a 
közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

4.7. A Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen szerződés és 
mellékleteinek tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri.

4.8. A Kedvezményezett képviseletében aláíró kijelenti, hogy jogosult a Kedvezményezett 
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján jelen szerződés megkötésére és aláírására. 
Aláíró képviselő kijelenti, hogy a Kedvezményezett létesítő óidratában/bírósági nyilvántartásban 
szereplő adatairól kiállított kivonatában szereplő adatokra vonatkozóan változásbejegyzési eljárás 
nincs folyamatban. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szerv(ek) részéről jelen 
szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, a tulajdonosok a támogatási 
jogügyletét jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná jelen szerződés 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

4.9. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásával jön létre és a Kezelő szerv általi aláírásának 
napján lép hatályba.

Jelen 8 számozott oldalból álló támogatási szerződés — amennyiben az nem a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak 
minősülő elektronikus oldrati formában kerül megkötésre -  2 darab eredeti példányban készült, 
amelyből 1 példány a Kezelő szervet és 1 példány a Kedvezményezettet illet.
Szerződő Felek arra jogosult képviselői jelen támogatási szerződést mellékleteivel együtt 
elolvasták, megismerték és — mint akaratukkal mindenben megegyezőt — jóváhagyólag írják alá.
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Melléldetek:

1. Támogatási kérelem / A Projekt feladat-leírása, feladat- és ütemterve, hasznossága és 
számszerűsíthető eredményei, költségterve, elszámolható költségei

2. Az Avr. 75. § (3b) bekezdésének figyelembevételével államháztartáson kívüli
kedvezményezettek esetén a Kedvezményezett — a támogatási igénye benyújtásának 
napjától számított 90 napnál nem régebbil létesítő okiratának / jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya vagy a 
Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy létesítő okiratának / jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya mely 3 évnél 
nem régebben benyújtott pályázathoz került csatolásra és az abban foglalt adatokban 
változás nem történt

3. A Kedvezményezett nevében jelen szerződést aláíró szcmély(ek) — a támogatási igény 
benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi2 — ügyvéd vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy ezen 
aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy a Kedvezményezett nyilatkozata 
arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) 
csatolásra (amennyiben jelen támogatási szerződés nem a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő 
elektronikus okirati formában kerül megkötésre)

4. A beszámolóhoz szükséges formanyomtatványok, kitöltési útmutatók (a Kezelő szén'' 
honlapjáról letölthetők)

5. A szakmai és pénzügyi beszámolók és a szerződésmódosítások eljárásrendje (a Kezelő 
szerv honlapjáról letölthetők)

6. Nyilatkozat melléklet
7. Teljesítési feltételek az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren 

keresztül rögzített és kezelt, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti kérelem 
alapján, támogatási szerződés keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból közfinanszírozású támogatásban részesülő projektek megvalósításához — egy 
kedvezményezett által önállóan megvalósítandó projektek esetére

1 2 Am ennyiben íi Kedvezm ényezett által benyújtott dokum entumok kiállításának dátuma régebbi, m int a 
támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a Kedvezm ényezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
dokum entum ban m egjelölt adatban változás nem  következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem 
lehet régebbi, m int a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.
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8. Biztosíték nyújtására kötelezett Kedvezményezett — valamennyi számlavezetője által 
érkeztetett — felhatalmazása(i) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására

9. Elszámolási szabályok

A Kezelő szerv részéről:

Budapest, 2020............hó .... nap

Dr. Birkner Zoltán
elnök

PII

Pénzügyileg ellenjegyzcm: 

Budapest, 2020............hó — nap

Mészáros Gyuláné
osztályvezető, Költségvetési Főosztály

A Kedvezményezett részéről:

Budapest, 2020. ^ i" .. hó .^^nap

Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár és Információs Központ

Dr. Monok István
főigazgató

PII

A Kedvezményezett részéről:

Ö'V' ,OÜ
Budapest, 2020............hó .... nap

Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtár és Információs Központ 

Baráth Eszter
gazdasági igazgató
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott dr. Monok István 6721 Szeged, Lengyel utca 4/A. 3. em. 7. szám alatti lakos, mint a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (rövidített elnevezése: 
MTA KIK, székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 1., törzskönyvi azonosító /PÍR/szám: 
300289) főigazgatója a szervezetet akként jegyzem, hogy a szervezet kézzel vagy géppel előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:

I

\

Dr. Monok István

Dr. Bodzási Balázs Közjegyzői Irodája 
Budapest V. kerület 2. sz. székhely 
1051 Budapest, Nádor utca 2 0 .1. 19.
Tel: 06-1-302-5223, 06-1-331-9418 
KRID: 342479118 (MOKK IT)

UÍH2/Z/781/2020. ügyszám

Alulírott dr. Réfi Bálint, mint dr. Bodzási Balázs Budapest V. kerület 2. számú székhelyre 
kinevezett közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom dr. Monok István 
(születési helye és ideje: Zalamerenye, 1956. július 10., anyja születési neve: Sónicz Julianna) 
6721 Szeged, Lengyel utca 4/A. 3. emelet 7. szám alatti lakos ezen az „ALÁÍRÁSI
CÍMPÉLDÁNY” elnevezésű okiraton levő aláírásának valódiságát,............................... .......
A fél személyazonosságáról és személyi adatairól az általa felmutatott 537008SA számú 
személyazonosító igazolványból és a 442287 FL számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolványból meggyőződtem, továbbá tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével 
érintett felet az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés 
megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) 
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségről, valamint az ellenőrzés során megismert
adatok kezeléséről........................................... -..........................................-...........................-........................
Kelt Budapesten, 2020. (kettőezer-huszadik) év június hónap 10. (tizedik) napján....................





Magyar
Államkincstár

5. számú függelék

Számlaszám:
__ __ ___ _______ _____ __  _____ ________________ A szám latulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:

0 0 o] 0 0 0 0 0l | 0 | 0 3 2 0 oS o
M agyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ
Értesítjük, hogy az Önöknél vezeteti számlánk feletti rendelkezésre az alább felsoroltak jogosultuk: 1051 Bp, Arany J. U. 1., fel: 4116384

Sor
szám Vezeték- és utónév Munkaköre (beosztása) A jegyzésnél használt sajátkezű aláírása

1.
Dr. Monok István főigazgató Á  C .

t '-•'C Vb " V v í ^

2. Gaálné Kalydy Dóra főigazgató-helyettes
p

3.
Baráth Eszter Erika mb. gazdasági igazgató CN-\\

4.
Szabados Jánosné gazdasági ügyintéző n  1

, j

5.
Hajdú Nóra Csilla gazdasági ügyintéző

fúfíÁi h fd,Ci ( .-V l(t v-

6.
Kalteneckerné Nagy Krisztina gazdasági ügyintéző

; ~ . _ ....... . . .

7.
Vincellérné Semperger Csilla gazdasági ügyintéző : • .

1h

8.
Nagyné Katona Edit tb-bér szakelőadó .. 1

9. ~ ~ — ‘—  — ------ --- -----

10.
■“ — — _

~ ~~~_______ ____ ___ ___

A bejelentő felelős azért, hogy az aláírókat az erre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek m egfelelően jelölte ki és jelentette be.

A számlatulajdonos bejelentett bélyegzője:

M T A  K I K  /1

A Kincstár Állampénztári irodája tölti ki:

HflV 7 íf /Érvényes_ 
aláírás.

-'l . VUa í
 ------- / ■ -■7 'T -̂nr Ar7 X. }  ---- '—
(keltezés é b  AH afft pé;i z& il Iro d a
aláírása) / v - * '

/ , ?  f& \

\ ^  'i. s í  
Az összes ro

A bejelentő szerv vezetőjének, 
igazgatójának aláírása és bélyegzője:

fh
2019 NÖV 2 5,

20 _

(bélyegző és 
aláírás)

* Minta számlatulajdonos irányító hatósága, 
bejelentő jogosultságát és aláírásának 
valódiságát igazolom.

20

(bélyegző és 
aláírás)

T á jé k o z ta tó ! Ezt a nyomtatványt egy munkamenetben, nyomtatott betűvel, kék színű tintával 
író tollal vagy géppel kell kiállítani és saját kezűleg, kék sanii tintával ínó tollal
kell aláírni. Minden új aláírást v agy  bélyegző változást be kell jelenteni. 
A korábbi bejelentésről valamely aláírás törlését -  a bejelentésre jogosult s'ezető által aláírt -  levélben 
kell a számlavezető Állampénztári Irodától kérni. Amíg a Kincstár a rendelkezés
jogosultság megszűnéséről értesítést nem kap, a bejelentett személyek rendelkezési 
jogát érvényesnek ismeri el. A bejelentettől eltérő aláírásokat a Kincstár érvénytelennek tekinti.
*A Honvédelmi M in is z té r iu m  és a Polgári Nemzetbj.zio].i£ágL__ Szolgálatok
e setében lőlteiKiö/töltbető ki a jogszabáiyTían'TöglaltaKTzerííit.

IFelügyeleti í  t (< T a T / V  '
isten- 'l l ú n  I i4 ( ? -b c * r  -  számú j 

> Budapest, 2 ö £ o  ö ^  .ocj ,  1 __kinevezési]
A/A m á s o l a t  h i t e l e s ;

WíQt%otUosan kikeli tölteni és az üresen m aradt so rokat á thúzássa l íkéTl űlqtagog b e jegyzésre  a lk .thpaüanná tenni.
\ * v  w  • . oiim&ny c i ^ w a a y

liw ( 1 ^
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A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÓJÁNAK NYILATKOZATAI

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból igényelt költségvetési támogatásra 

benyújtott a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
13. § (1) bekezdés b) pontja és 13. § (3) bekezdése szerinti kérelem alapján kötött szerződéshez

1. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott egyedi támogatási kérelemben (a továbbiakban: Kérelem) és a 

Kérelemben megfogalmazott projektjavaslat megvalósítására kötött támogatási szerződésben (a 

továbbiakban: Támogatási Szerződés) foglalt adatok, információk és az ahhoz benyújtott 

dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kijelentjük továbbá, hogy az általunk benyújtott 

Kérelemben nem szolgáltattunk a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valóüan, hamis 

vagy megtévesztő adatot és ilyen tartalmú nyilatkozatot nem tettünk.

2. Kijelentjük, hogy harmadik személy irányába nem áll fenn olyan kötelezettségünk, amely a Kérelem

szerinti projektre (a továbbiakban: Projekt) biztosítandó költségvetési támogatás céljának

megvalósulását meghiúsíthatja.

3. Kijelentjük, hogy a Kérelem benyújtását megelőzően a Projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

4. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott Kérelem a vonatkozó jogszabály oknak megfelel, és a Projekt, 

illetve a Projekt keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.

5. Kijelentjük, hogy

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap), a 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással 

összefüggésben szabálytalan támogatás-felhasználás következtében keletkezett visszafizetési 

kötelezettségből eredő, lejárt tartozásunk nincsen;

az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának eleget tettünk (amennyiben az Európai Bizottság a 

vonatkozásunkban ilyen kötelezettséget írt elő);
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nem állunk jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt és nincs ellenünk 

folyamatban jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésünkre 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtási eljárás;

az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott 

támogatással összefüggésben bíróság nem marasztalt el bennünket a Kérelem benyújtását 
megelőző 3 évben jogerős ítéletben.

6. Kijelentjük, hogy nem áll fenn velünk szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

48/B. § (1) bekezdésében megjelölt kizáró okok egyike sem.

7. Kijelentjük, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok tekintetében megfelelünk az Aht. 50. § (1) 

bekezdés a) pontja és az Avr. 82. §-ában meghatározott követelményeknek.

8. Kijelentjük, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk (amennyiben ilyen 
kötelezettség terhel bennünket).

9. Kijelentjük, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja 
szerint1
• [törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősülünk.

0 nem minősülünk a törvény erejénél fogva  átlátható szervezetnek, ezért az átláthatóságunkról szóló 
nyilatkozatunkat a Támogatási Szerződés megkötéséhez csatoljuk.

10. A jelen Kérelem tárgyában támogatási igényt (egyedi kérelem vagy pályázati kiírás alapján) korábban 
vagy egyidejűleg

° nem nyújtottunk be.

• az alábbiak szerint nyújtottunk be:2 J

Sorszám A projekt megnevezése Benyújtás ideje Benyújtás helye

1 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) a) pontja alapján törvény erejénél fogva átlátható szervezet az állam, a 
költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan 
gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vág}' a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
A megfelelő aláhúzandó.
2 A megfelelő aláhúzandó és a táblázat szükség szerint kitöltendő.
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11. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban Aht.) 50. §-ának (4) bekezdésében, 51. §-ának (2) bekezdésében és az 

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

továbbiakban: Avr.) 90. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti — figyelemmel kísérése érdekében 

adószámunkat/adóazonosító jelünket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a 

továbbiakban: NKFI Hivatal) és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások 

teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

12. Tudomásul vesszük, hogy az vYht. 51.§ (2) bekezdése, továbbá az Avr. 90. §-a 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 Allamldncstár visszatartja és az állami adó- és 

vámhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A visszatartott költségvetési támogatásnak 

megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. A költségvetési támogatás 

visszatartásáról a Kincstár tájékoztatja a kedvezményezettet és a támogatást nyújtót. A visszatartás a 

kedvezményezett — a költségvetési támogatás megszerzése érdekében vállalt — kötelezettségeit nem 

érinti.

13. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást nyújtó/NKFI Hivatal az Aht. 50. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a támogatás folyósításától számított 5 (öt) évig 

vagy — ha ez későbbi — a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli az Aht. 55. 

§-ában részletezett adatokat. Tudomással bírunk továbbá arról, hogy a támogatást nyújtó az Aht. 

56/C.§-a alapján adatokat szolgáltat a Magyar Allamldncstár által működtetett monitoring 

rendszerbe, továbbá az NKFI Hivatal az Aht. 56. §-a alapján az ott meghatározott adatokat 

honlapján közzéteheti.

14. Tudomásul vesszük, hogy a Magyar Allamldncstár az általa működtetett monitoring rendszerben 

nyilvántartott adatainkat a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a fejezetet irányító 

szerv, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 

érintett szervek részére továbbítja.
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15. Tudomásul vesszük, hogy az NKFI Flivatal adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint 

az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 

Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/F,U bizottsági rendelet (a 

továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó, egyénként 500 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. 

cikke szerinti közzététel céljából.3

16. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást nyújtó/NKFI Hivatal a döntés időpontját, a támogatás 

kedvezményezettjének nevét, a Projekt címét, a Projekt megvalósításának helyszínét, a támogatás 

összegét és a Projekt összköltségét nyilvánosságra hozza.

17. Tudomásul vesszük, hogy a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 

J,XXVI. törvény 23. § (4) bekezdésében szereplő személyes adatokat az NKFI Hivatal a Projekt 

záróbeszámolójának (záró fenntartási jelentésének) elfogadásától számított 10 évig, — a Projekttel 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében — kezeli az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai szerint.

18. Kijelentjük, hogy a projektvezető és a Projekt végrehajtásában résztvevő személyek kifejezett írásbeli 

hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Kérelemben, valamint az NKFI Hivatal részére benyújtásra 

kerülő dokumentumokban szereplő, a 13. pontban meghatározott személyes adatokon túli személyes 

adataikat az NKFI Flivatal — a GDPR, valamint az Infotv. előírásai szerint — kezelje a Projekt 

záróbeszámolójának (záró fenntartási jelentésének) elfogadásától számított 10 évig a pályázat 

elbírálása, a Támogatási Szerződés megkötése, a Projekt megvalósításának ellenőrzése, az ezzel 

kapcsolatos intézkedések megtétele, az esedeges támogatói követelések, igények érvényesítése és a 

Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges együttműködés biztosítása céljából:

® igen.
© nem.4

19. Kijelentjük, hogy a projektvezető/kapcsolattartó(k) kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy nevüket, 

értesítési e-mail címüket és telefonszámukat az NKFI Hivatal - a GDPR, valamint az Infotv. előírásai

3 A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételnek a módját az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/C. § (3) bekezdése, 18/1) §-a és 6.
melléklete szabályozza.
4 A megfelelő aláhúzandó.

1077 Budapest, Kéthly A nna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu / www.nkfih.gov.hu / Telefon: +36 1 795 9500

4 (11)

mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu
http://www.nkfih.gov.hu


NíM/tn KurAiÁsi, rn iB zn si 
f S INNOVÁCIÓS HlVAIAl

szerint — kezelje a Projekt záróbeszámolójának (záró fenntartási jelentésének) elfogadásától számított 

10 évig az NKFI Hivatal tevékenységének és az általa kezelt pályázati felhívások és támogatási 

programok elemzése és értékelése, valamint a nemzetközi és európai uniós programokhoz 

kapcsolódó információk ismertetése céljából:

0 igen.
© nem.5

20. Kijelentjük, hogy a Kérelemben, a Támogatási Szerződésben és az ezekkel összefüggésben az NKFI 

Hivatal részére benyújtott dokumentumokban megadott harmadik fél természetes személyek 

adatainak kezeléséét, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztatást és az adatok továbbítását az NKFI 

Hivatal részére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően végezzük. Kijelentjük továbbá, hogy az 

érintett szcmély(ek) e személyes adataiknak a Projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából 

történő esedeges külföldre továbbításához kifejezetten hozzájárult(ak).

21. Kijelentjük, hogy a Támogatási Szerződés 1. mellékletében megjelölt kapcsolattartó kifejezett írásbeli 

hozzájárulását adta ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét az NKFI Hivatal a Központi Statisztikai 

Flivatal részére továbbítsa. Az adatátadás célja annak biztosítása, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 

a jogszabályban rögzített feladatai teljesítéséhez szükséges adatokhoz és információkhoz — hivatalos 

statisztikai felhasználás céljából és tudományos célból — hozzájusson az NKFI Flivatal és a Központi 

Statisztikai Flivatal között létrejött együttműködési megállapodás alapján:

® igen.

© nem.6

22. Kijelentjük, hogy az adatkezelésre vonatkozó, jelen nyilatkozat mellékletét képező tájékoztatást 

megismertük.

23. Tudomásul vesszük, hogy a projektjavaslat általunk összeállított rövid összefoglalóját az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, mint támogató és az NKFI Flivatal nyilvánosságra hozhatja és 

korlátlanul felhasználhatja a támogatási programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenysége 

során.

24. Nyilatkozunk, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás

fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak és adatainak az információszabadság és a 

tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló, az NKFI Hivatal hivatalos honlapján is közzétett,

5 A megfelelő aláhúzandó.
6 A megfelelő aláhúzandó.
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11/2019. számú elnöki utasítást elfogadjuk, a Kérelmünkhöz, valamint a Támogatási Szerződéshez 

kapcsolódó dokumentumok és adatok utasítás szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárulunk, azt 

magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. Hozzájárulunk továbbá az NKFI Hivatalnál, valamint az 

általa felkért testületeknél és szakértőiméi (így különösen a szakterületi kollégiumoknál, Innovációs 

Testületnél, szakértői csoportoknál és az anonim szakértőiméi) keletkezett dokumentumok 11/2019. 

számú elnöki utasítás szerinti kezeléséhez.

25. Nyilatkozunk, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja7 szerint kutató

tudásközvetítő szervezetnek minősülünk:

© igen 

© nem.8

26. Kijelentjük, hogy rendelkezünk szellemitulajdon-kezelési szabályzattal.9

27. Nyilatkozunk, hogy a Projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre áll.

28. Kijelentjük, hogy a támogatásból beszerzett vagy létrehozott eszközök vagyonbiztonságáról a 

vonadtozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően 

gondoskodunk a Támogatási Szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul vesszük, hogy az esetlegesen 

bekövetkezett károkból eredő anyagi és egyéb következmények bennünket terhelnek.

29. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység 10

• folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk.

• megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk, a hatósági engedélyek egy része

a projekt egyes elemeinek megvalósítását követően, a projekt megvalósítása során szerezhető be. 
u

• megkezdéséhez hatósági engedély nem szükséges, a hatósági engedélyek a Projekt egyes 

elemeinek megvalósítását követően, a Projekt megvalósítása során szerezhetők b e .12

7 kutató-tudásközvetítő szervezet: (közjogi vagy magánjogi értelemben) jogi formájától vagy finanszírozási módjától függeüenül olyan 
entitás (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló 
kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti 
fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Amennyiben 
az ilyen entitás gazdasági tevékenységeket is végez, a gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel járó költségek és 
az abból származó bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként 
döntő befolyással lehetnek egy ilyen entitásra, nem élvezhetnek prcfcrenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez
8 A megfelelő aláhúzandó.
9 Jelen pont szerinti nyilatkozat költségvetési kutatóhely, közalapítvány, valamint az állami és önkormányzati tulajdonban álló, kutatóhelynek 
minősülő, közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaság pályázókra vonatkozik.
10 A megfelelő aláhúzandó.
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® megvalóvsításához nem szükséges hatósági engedély, j

30. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott, a Projekt végrehajtásával összefüggő beszerzéseink 

kapcsán ÁFA levonási jogunk

® van.

© nincs.13

31. Kijelentjük, hogy szervezetünk olyan gazdasági tevékenységet, mely egy adott piacon termékek 

előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában.

© folytat.

© nem folytat.14 j

32. Amennyiben jelen Kérelmünk csekély összegű (de minimis) támogatás igénylésére vonatkozik, 

tudomásul vesszük, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű támogatás okra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet (HL L 352. 2013.12.24. l.o.) szerind csekély összegű (de minimis) támogatás 

igénylése esetén a támogatást nyújtó az igényelt támogatást abban az esetben ítélhed oda részünkre, 

ha annak összege és a részünkre korábban odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások összege 

az odaítélés pénzügyi éve és az ezt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a 

200.000 curónak, illetve a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget.

33. Nyiladozunk, hogy a Kérelem benyújtásának pénzügyi évében, valamint az ezt megelőző két 

pénzügyi évben csekély összegű (de mmiiiiis) támogatást részünkre, valamint velünk az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való

11 és 12 I ía  a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött és a Kedvezményezett a szükséges engedélyek beszerzése érdekében az 
indokolt jogi lépések megtételéről nyilatkozott, úgy a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység 
megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybevett
támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni
13 A megfelelő aláhúzandó.
14 A megfelelő aláhúzandó.
Amennyiben a támogatott szervezet csupán járulékos gazdasági tevékenységet folytat, a „nem folytat” lehetőséget kell aláhúzni.
Járulékos gazdasági tevékenység: olyan tevékenység,

• amely közvetlenül kapcsolódik a kutatóhely vagy kutatási infrastruktúra működéséhez és
• ahhoz feltétlenül szükséges vág)' amely szervesen kapcsolódik a fő nem gazdasági tevékenységhez és
• hatálya korlátozott.

A korlátozott hatály ebben az esetben azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenység pontosan ugyanazokat az inputokat használja fel (például 
alapanyagok, felszerelés, munka és állóeszközök), mint a nem gazdasági tevékenységek, és az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált 
kapacitás nem haladja meg az érintett szervezet teljes éves kapacitásának 20 százalékát.
A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszerérői szóló 2014/C 198/01. számú Bizottsági 
közleményt figyelembe véve: http://eur-lex.curopa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1440747065812&uri=CELEX:52014XC0627(01)
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alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában 

megjelölt kapcsolatban álló vállalkozások15 részére

® nem ítéltek meg, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.

kizárólag az alábbi időpont(ok)ban, az alábbi forrás (ok) b ól, az alábbi összeggel került 

megítélésre, illetve van igénylése folyamatban:16

Megítélt támogatások

Ssz Vállalkozás neve Megítélés

időpontja

(év.hó.nap)

Megítélt 

támogatás 

támogatás- 

tartalma euróbán

Megítélt 

támogatás 

támogatás - 

tartalma 
forintban

Árfolyam 

Ft/euró

Támoga

tási forma

Támoga

tási forrás/ 

támogató

1.

2.

3.

Igényelt támogatások

Ssz Vállalkozás neve Elbírálás

várható

időpontja

(év.hó.nap)

Igényelt

támogatás

euróbán

Igényelt

támogatás

forintban

Árfolyam 

Ft/euró
Támoga

tási forma

Támoga- 

ási forrás/ 

támogató

1.

15 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni valamennyi
vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vág)' felügyeleti testületé tagjainak 

többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött 

szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival 

kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
16 A megfelelő aláhúzandó és a táblázatok szükség szerint kitöltendők.
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2.

3.

34. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az adatközlésünk valótlan, nem teljes, illetve pontatlan, az 

adatközlésért a felelősség bennünket terhel.

35. Nyilatkozunk, hogy a Projekt megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vagyunk és ennek 

tudatában e kockázatot és a Projekt megvalósítását vállaljuk.

36. Kijelentjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatainkat érintő körülményeinkben változás következik 

be, azt a támogatást nyújtónak haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentjük.

37. Tudomásul vesszük, hogy a kérelem benyújtását követően az NKFI Hivatal és az ellenőrzésre 

egyébként feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését.

Jelen 37 pontból álló nyilatkozatot átolvastuk, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írjuk alá.

Kelt: Budapest, 2020. július 9.

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Kedvezményezett neve: MTA Könyvtár és Információs Központ 

Kedvezményezett képviselőjének neve: Dr. Monok István 

Kedvezményezett képviselőjének beosztása: főigazgató
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MELLÉKLET
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz benyújtott támogatási kérelmekhez, továbbá a 
támogatásban részesített projektek végrehajtására kötött támogatási szerződésekhez/kibocsátott támogatói

okiratokhoz
A  személyes adatok, kezelése tekinletében a főbb  irányadó jogszabályok: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kíviil helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogró l és az  
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXl/I. 
törvény (KFItv.).
Az adatkezelő neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont, KFItv. 23. § (4) bek.17, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 55. §)18 és hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja: a projekttel kapcsolatos jogok és kötelezettségek biztosítása (a benyújtott pályázatok elbírálása, a 
támogatásban részesített projektekre vonatkozó támogatási szerződések megkötése, illetve támogatói okiratok kibocsátása, a 
támogatási szerződések/támogatói okiratok szerinti projektek megvalósításának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos

17 KFItv. 23. § (4) A Kormány által kijelölt szerv az általa finanszírozott hazai közfinanszírozású támogatásban részesített projekttel 
összefüggésben - a projekttel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében - a következő személyes adatokat 
kezeli:
a) természetes személy esetében a kedvezményezett:
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) anyja nevét,
ad) születési helyét, idejét,
ae) adóazonosító jelét,
af) lakóhelyét,
ag) tartózkodási helyét,
ah) értesítési e-mail címét,
ai) telefonszámát,
aj) fizetési számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, 
ak) bankszámlaszámát;
b) nem természetes személy kedvezményezett esetében a kedvezményezett képviselője tekintetében az a) pont aa)-ad) és ah)-ai) alpontjaiban 
meghatározott adatait.
18 Aht. 55. § 55. § A támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése 
céljából, a kedvezményezett nyilatkozata alapján a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vág)' - ha az későbbi - a 
költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli
a) a kedvezményezettnek az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó adatot,
b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati 
jogának mértékét,
bb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának 
mértékét,
be) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
bd) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletőségét,
be) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság
jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott adatokat,
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 
ca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
eb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét,
cc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett vezető tisztségviselőjének a eb) alpont szerinti szervezetben fennálló tulajdoni hányadának 
mértékét,
cd) a eb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és 
szavazati jogának mértékét,
ce) a eb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához e §-ban előírt, a cd) alpontban meghatározottakon kívüli adatokat és
cf) a kedvezményezett székhelyét.
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intézkedések megtétele, az esetleges követelések, támogatói igények érvényesítése, a támogatási szerződésben/támogatói 
okiratban foglaltak teljesítéséhez szükséges együttműködés biztosítása), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
tevékenysége, az általa kezelt vagy lebonyolított pályázati felhívások és támogatási programok elemzése és értékelése, valamint 
nemzetközi vagy európai uniós programokhoz kapcsolódó információk ismertetése
Adatfeldolgozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal), továbbá az Új Világ 
Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adattovábbítás ténye, címzettje:

® a támogatási kérelmek és (támogatásban részesített projektek esetében) a kedvezményezettek által benyújtott
beszámolók elbírálásában közreműködő, az adatkezelő által megbízott szakértők, szakértői csoportok, testületek;

® az támogatási kérelemben megjelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége vonatkozásában a Központi Statisztikai
Hivatal;

© a KFItv. 23. § (6) bekezdése19 alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium;
A személyes adatok tárolásának időtartama: a kedvezményezett záróbeszámolójának (záró fenntartási jelentésének) 
elfogadását követő 10 év
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik:

a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz,
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen,
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem 

érinti - a hozzájárulás visszavonása előtt -  végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy 
elektronikus úton is kezdeményezheti az nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail címen.

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugvfelszolgalat@naih.hu) . Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is 
panaszt tehet.

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per — az Ön választása szerint — az Ön lakhelye vág)' tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

19 KFItv. 23. § (6) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítási jogköre ellátásához szükséges mértékben -  a projekttel 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében -  jogosult megismerni a (4) bekezdés szerinti adatokat.
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az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszeren keresztül rögzített és kezelt, 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (1) 

bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti kérelem alapján, támogatási szerződés keretében a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közfinanszírozású támogatásban részesülő

projektek megvalósításához

— egy kedvezményezett által önállóan megvalósítandó projektek esetére —

Bevezetés

Jelen  Teljesítési feltételek a Nem zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs H ivatal (a továbbiakban: Kezelő 

szerv) által m egkötött támogatási szerződések alapján, az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és 

Kom m unikációs Rendszerben (a továbbiakban: EPTK rendszer) rögzített és kezelt, a tudományos 

kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja és (3) 

bekezdése szerinti kérelem  alapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs A lapból (a továbbiakban: 

N KFI Alap) támogatásban részesített projektek (a továbbiakban: Projekt) m egvalósításának részletes 

szabályait, a Kezelő szerv és a Projektet m egvalósító, támogatásban részesülő kedvezményezett (a 

továbbiakban: Kedvezményezett) jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

je len  Teljesítési feltételeket a Projekt végrehajtására a Kedvezményezettel m egkötött támogatási 

szerződéssel (a továbbiakban: Tám ogatási szerződés) együtt kell alkalmazni és értelmezni, annak mellékletét 

képezi. Amennyiben a jelen Teljesítési feltételekben és a Tám ogatási szerződésben rögzített rendelkezések 

között eltérés vagy ellentmondás mutatkozik, úgy a Tám ogatási szerződésben foglaltakat kell irányadónak 

tekinteni.

Jelen Teljesítési feltételek vonatkozásában támogatás a Tám ogatási szerződésben rögzített, a Projekt 

m egvalósítása céljából jutatott költségvetési támogatás (a továbbiakban: Támogatás). A jelen Teljesítési 

feltételekben em lített m ellékleteken a Tám ogatási szerződésben felsorolt mellékleteket kell érteni

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések

1.1. A Kedvezm ényezett a Tám ogatást kizárólag a Projekt m egvalósítása érdekében használhatja fel.

1.2. A Tám ogatás felhasználására kizárólag a Kedvezm ényezett jogosult.
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1.3. Am ennyiben a Támogatás csekély összegű támogatást tartalmaz, a Tám ogatás csekély összegű 

támogatásnak m inősülő része vonatkozásában a Kedvezményezett köteles betartani az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletben (I1L L 352, 2013.12.24. l.o ), a Nem zeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap m űködtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-ában foglalt rendelkezéseket is. A Kedvezményezett a 6. számú mellékletben 

nyilatkozik a részére a Támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott 

csekély összegű támogatásokról.

2. Az előlegre és a Támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezések

2.1. A Tám ogatást (beleértve az előleget is) a Kezelő szerv a Kedvezm ényezett Tám ogatási 

Szerződésben megjelölt fizetési számlájára folyósítja.

2.2. Am ennyiben a K edvezm ényezett előleget igényelt és a Kezelő szerv a K edvezm ényezett kérelmére 

előleget biztosít, az előleg és a Támogatás folyósítására és az előleggel történő elszám olásra az alábbi 2.2.1-

2.2.6. alpontokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.2.1. Előleg indokolt esetben nyújtható, a Tám ogatási szerződés 1. számú melléklete szerint 

meghatározott m értékben és ütemezésben. Az előleg folyósítása nem automatikus, arról a Kezelő szerv 

előlegigénylésenként dönt.

2.2.2. A Kedvezményezett az előlcgigénylést az EPTK rendszerben rögzített igénylés benyújtásával 

kezdeményezheti.

2.2.3. A Kezelő szerv az 1. számú melléklet szerinti 1. beszámolási időszakra (beszámolási időszak a 

továbbiakban: munkaszakasz) járó előleget (egy munkaszakaszban megvalósuló Projekt esetén a Projektre 

igényelt és engedélyezett előleget) a Tám ogatási Szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül (ha az 1. 

munkaszakaszra vonatkozó előlcgigénylést a Kedvezm ényezett ezen időtartam ot követően nyújtja be, az 

igénylés beérkezésétől szám ított 30 napon belül) utalja át a Kedvezményezett Tám ogatási szerződésben 

megjelölt fizetési számlájára, amennyiben a folyósítás feltételei fennállnak.

2.2.4. Amennyiben a Projekt több munkaszakaszban valósul meg, a soron következő munkaszakaszra járó 

előleg kifizetésének feltétele az azt megelőző munkaszakaszra vonatkozó szakm ai és pénzügyi
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részbeszámoló (a továbbiakban: részbeszámoló) Kezelő szerv általi elfogadása és a soron következő 

m unkaszakaszra vonatkozó előlegigénylés Kezelő szerv általi engedélyezése. A Kezelő szerv a soron 

következő előleget az előlegigénylés jóváhagyásától számított 30 napon belül utalja át a Kedvezményezett 

Tám ogatási szerződésben m egjelölt fizetési számlájára.

2.2.5. Am ennyiben a Kedvezm ényezett igénybe vett előleget, azonban a jelen Teljesítési feltételekben 

m eghatározott határidőre nem nyújtotta be az előleggel érintett munkaszakaszra vonatkozó részbeszámolót 

és a benyújtási határidő m ódosítását nem kezdeményezte, a Kezelő szerv a részbeszám oló benyújtására 

nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja a 

Kedvezm ényezettet a beszámolási és elszámolási kötelezettségnek a felszólítás kézhezvételétől számított 15 

napon belül történő hiánytalan teljesítésére. Ha részbeszámoló benyújtására az előírt határidőn belül nem 

vagy hiányosan, hibásan kerül sor, úgy a Kezelő szerv a rendelkezésre álló inform ációk alapján dönt a 

részbeszámoló elfogadásáról, tisztázó kérdés feltevéséről vagy a részbeszámoló elutasításáról. A Kezelő 

szerv a benyújtott részbeszám olóról a beérkezéstől szám ított 90 napon belül dönt, amely határidőbe nem 

számít bele az esetleges hiánypótlás időtartama. A Kezelő szerv indokolt esetben a részbeszámolóról szóló 

döntése m eghozatalára nyitva álló határidőt 30 nappal m eghosszabbíthatja a Kedvezményezett egyidejű 

értesítése mellett.

2.2.6. Am ennyiben a Kedvezm ényezett által benyújtott, az előleg felhasználására vonatkozó 

részbeszámoló hiányos, a Kezelő szerv a részbeszámoló kézhezvételétől szám ított 60 napon belül legfeljebb 

egy alkalommal felszólítja a Kedvezm ényezettet a hiány(ok) 15 napon belül történő pótlására. Ha a 

hiánypótlásra az előírt határidőn belül nem vagy hiányosan, hibásan kerül sor, úgy a Kezelő szerv a 

rendelkezésre álló inform ációk alapján dönt a részbeszám oló elfogadásáról, tisztázó kérdés feltevéséről vagy 

a részbeszámoló elutasításáról. A Kezelő szerv indokolt esetben a részbeszám olóról szóló döntése 

meghozatalára nyitva álló határidőt 30 nappal m eghosszabbíthatja a Kedvezm ényezett egyidejű értesítése 

mellett.

2.3. Am ennyiben a Kedvezm ényezett — a Kezelő szerv vagy saját döntése alapján — nem  vesz igénybe 

előleget, a Tám ogatás folyósítására az alábbi 2.3.1-2.3.2. alpontokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.3.1. A K edvezm ényezett az 1. számú melléklet szerinti ütem ezésnek megfelelően köteles az adott 

munkaszakaszra vonatkozó teljesítésről részbeszám olót és a Projekt befejezésekor záróbeszámolót 

benyújtani a 3. pontban m eghatározottak szerint.
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2.3.2. A Kezelő szerv a Támogatás adott munkaszakaszra elfogadott összegét a 3. pontban foglaltak 

szerint benyújtott rész- vagy záróbeszámoló elfogadását követően, teljesítésarányosan és utólag folyósítja a 

Kedvezményezett részére. A Kezelő szerv a Támogatás összegét a rész- vagy záróbeszámoló elfogadását 

követő 30 napon belül utalja át a Kedvezményezett Tám ogatási szerződésben m egjelölt fizetési számlájára.

3. A  Kedvezményezett elszámolási és beszámolási kötelezettsége

3.1. A Kedvezményezett az 1. számú melleidet szerinti munkaszakaszok lezárását követően az egyes 

munkaszakaszokról szakm ai és pénzügyi részbeszámolót és a Projekt Tám ogatási szerződésben rögzített 

befejező időpontját követően az utolsó munkaszakaszról szakmai és pénzügyi részbeszám olót, továbbá a 

Projekt egészéről záróbeszám olót köteles benyújtani a Kezelő szerv részére az alábbi 3.2-3.10. pontokban 

foglaltak szerint az 1. számú mellékletben megjelölt munkaszakaszok befejezési határidejét követő 30 napon 

belül. Egy munkaszakaszban m egvalósuló projekt esetében Kedvezményezett által benyújtott beszámolóra a 

rész- és záróbeszámolóra vonatkozó előírásokat egyaránt alkalmazni kell.

3.2. A részbeszám olóban a Kedvezményezett köteles írásban számot adni az adott munkaszakaszra 

vonatkozóan a Projekt szakmai előrehaladásáról, a Támogatás — és amennyiben a Kedvezményezett annak 

biztosítására köteles, a saját forrás — felhasználásnak, a támogatott tevékenység m egvalósításának szakmai 

tartalmáról és tapasztalatairól, elemeznie kell a Projekt m egvalósításának eredm ényességét és részletes 

pénzügyi elszámolást kell készítenie a támogatott tevékenység m egvalósításával kapcsolatban felmerült 

költségekről, a Támogatás — és amennyiben a Kedvezményezett annak biztosítására köteles, a saját forrás — 

felhasználásáról, igazodva az 1. számú mellékletben rögzített költségvetéshez. Am ennyiben a támogatott 

tevékenység hatósági engedélyhez kötött és a Kedvezményezett a Tám ogatási szerződés m egkötésekor 

akként nyilatkozott, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges engedéllyel (engedélyekkel) 

nem rendelkeznek, de az annak (azoknak) beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, ezen a 

jogerős a hatósági engedélyek m eglétét a soron következő beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az 

igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezm ényeit kell alkalmazni.

3.3. A részbeszám olókhoz a Kedvezményezett köteles csatolni a támogatott tevékenység 

m egvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített, a Kezelő szerv 

honlapjáról letölthető — az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Komi. 

rendelet (a továbbiakban: Avr.) 93. § (3) bekezdése szerinti — összesítő táblázatot a Kedvezményezett 

képviseletére jogosult vagy az általa m eghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva.
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3.4. A záróbeszámolóban a K edvezm ényezett a Projekt m egvalósítása során elvégzett feladatokat, elért

eredm ényeket köteles összefoglalni, a záróbeszámoló pénzügyi részét a részbeszám olók pénzügyi részei 

(részelszámolások) együttesen képezik.

3.5. A  Kedvezm ényezett a rész- és záróbeszám olót a 4. és 5. számú m ellékletben foglalt előírásoknak

m egfelelően köteles elkészíteni és az EPTK rendszerben feltölteni. A rész- és záróbeszám olók keretében a 

Tám ogatás — és amennyiben a Kedvezményezett annak biztosítására köteles, a saját forrás — terhére 

kizárólag a Projekt megvalósítása során a támogatott tevékenység érdekében felmerült, az 1. számú 

m ellékletben m eghatározott elszámolható költségek számolhatók el.

3.6. A részbeszám olóban kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámolásra

kerülő, a 3.3 pont szerinti összesítőben feltüntetett számlák, egyéb dokum entumok teljesítési dátuma a 

részbeszám olóval érintett munkaszakasz 1. számú m elléklet szerinti időtartam ára esik és a kifizetés 

időpontja a munkaszakasz 1. számú mellékletben rögzített befejező időpontját követő legfeljebb 30. napra

3.7. A Kedvezm ényezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a Támogatás — és amennyiben a

Kedvezm ényezett annak biztosítására köteles, a saját forrás — terhére a kétszázezer forint értékhatárt 

meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban 

köthet. A szerződés akkor tekinthető írásban megkötöttnek, ha megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:70. §-ában foglaltaknak. E pont alkalmazásában írásban kötött 

szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.

3.8. A Kedvezményezett köteles a Tám ogatást a pénzügyi nyilvántartásában elkülönítetten kezelni, a

Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokum entumokat külön nyilvántartani.

3.9. Amennyiben a Projekt több munkaszakaszban valósul meg, és a Kedvezm ényezett az adott 

munkaszakasz során a — számára az 1. számú m elléklet szerint az adott munkaszakaszra megállapított - 

tám ogatási összeget vagy előlcgösszeget nem tudta teljes egészében felhasználni, úgy jogosult az adott 

m unkaszakaszra eső Tám ogatás 20 % -át m eg nem haladó mértékben a fel nem  használt előleg vagy 

Tám ogatás összegét a következő munkaszakaszra átcsoportosítani visszautalási kötelezettség és 

szerződésmódosítás nélkül (munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás).

3.10. A 3.9. pont szerinti munkaszakaszok közötd költségátcsoportosítás szükségességét a 

Kedvezm ényezett köteles a soron következő részbeszámolóban megindokolni.
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3.11. A lész- vagy záróbeszámolóval kapcsolatos esetleges felszólításra és hiánypótlásra, továbbá a rész

és záróbeszámoló elfogadására a 2.2.5-2.2.6. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

3.12. A rész- vagy záróbeszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról és esetlegesen a jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a Kezelő szerv a rész- vagy záróbeszám olóról szóló 

döntését követő 15 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

3.13. Am ennyiben a Tám ogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra 

fenntartási kötelezettséget ír elő, a Kedvezményezett a Projekt befejezését követően évente, illetve a 

fenntartási kötelezettség teljesítésekor köteles szakmai fenntartási és haladási beszámolót benyújtani a 

Kezelő szervnek. A szakmai fenntartási és haladási beszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni a 

fenntartási időszak céljának m egvalósulásáról a 4. számú mellékletben foglaltak szerint. A szakmai 

fenntartási és haladási beszámoló benyújtására, értékelésére és elfogadására a rész- és záróbeszámolóra 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3.14. A Kedvezményezett köteles a 3.3. pontban hivatkozott számlaösszesítő ellenőrzése érdekében a 

Kezelő szerv által az Ávr. 100.§ (3) bekezdése alapján kijelölt számlák és bizonylatok hiteles másolatát a 

Kezelő szerv felhívását követő 8 napon belül a Kezelő szerv részére — adatszolgáltatás keretében — 

megküldeni. Am ennyiben a Kedvezményezett ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 

beszámoló elutasításra kerül. Am ennyiben az adatszolgáltatás hiányos, a Kezelő szerv legfeljebb egy 

alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás 

időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem  számít bele.

3.15. Amennyiben a Tám ogatási szerződés a Kedvezm ényezett részére személyes szakmai beszámolási 

kötelezettséget ír elő, a Kedvezm ényezett köteles a Kezelő szerv által m eghatározott időpontban és 

helyszínen a szakmai előrehaladás nyomon követése érdekében a Projekt előrehaladását a Kezelő szerv előtt 

személyesen bemutatni. Amennyiben a K edvezm ényezett számára a személyes szakmai beszámoló 

időpontja nem megfelelő, a Kezelő szervnek címzett, indoklással ellátott kérelemben kezdeményezheti a 

személyes szakmai beszámoló időpontjának módosítását. A kérelemben foglaltak alapján a Kezelő szerv 

dönt más időpont felajánlásáról vagy a személyes szakmai beszámoló ereded időpontban való megtartásáról 

(ez utóbbi esetben a Kedvezményezett által a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint meghatalm azott 

személy képviseli a Kedvezményezettet). A Kezelő szerv jogosult a beszámoló értékelésébe külső szakértőt 

bevonni.
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3.16. A Kezelő szerv a rész- és záróbeszámolón, illeme a személyes szakmai beszámolón kívül is 

bárm ikor jogosult a Kedvezm ényezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt, dokumentumot 

kérni, a Kedvezm ényezett pedig köteles azt megadni.

3.17. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha az Avr. 102/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételek

teljesültek. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha az Avr. 102/B. § (2) bekezdésében foglalt feltételek

teljesültek.

4. A Projekt megvalósítását cs a Támogatás nyújtását érintő változások bejelentése

4.1. A Kedvezm ényezettet bejelentési kötelezettség terheli, am ennyiben a Projekt megvalósításával vagy 

a Tám ogatás nyújtásának feltételeivel kapcsolatos körülményeikben változás következik be, így különösen az 

alábbi esetekben:

a) a Kedvezm ényezett a Tám ogatási szerződésben és mellékleteiben rögzített lényeges adataiban

változás következett be (különösen név, székhely, telephely, fióktelep, kézbesítési cím /értesítési 

cím, e-mail cím, adószám, statisztikai szám, cégjegyzék- vagy más nyilvántartási szám, képviseletre,

aláírásra jogosult, kapcsolattartó, projektvezető személyének változása, a Tám ogatás folyósítására

kijelölt fizetési számla változása, bejelentett fizetési számla megszűnése, új fizetési számla nyitása);

b) a Projekt m egvalósításának helyszíne változik, illetve további megvalósítási helyszín esetén;

c) a Projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken;

d) a Kedvezm ényezettnek adólevonási jogosultságában változás következik be;

c) az Avr. 81. §-ában m eghatározott valamely körülmény bekövetkezik;

f) a Projekt megvalósítása m eghiúsul vagy tartós akadályba ütközik;

g) a Projekt megvalósítása a Tám ogatási Szerződésben rögzített kezdő időponthoz képest 3 hónapon 

belül nem kezdődik meg, illetve az ütemezéshez képest egy hónapos késedelm et szenved vagy a 

Projekt befejezése a Tám ogatási Szerződésben m eghatározott időponthoz képest nem tartható;

h) a rész- vagy záróbeszám oló benyújtása előre láthatóan 30 napot meghaladóan késik;

i) a Kedvezm ényezett a támogatási kérelemben szereplő nyilatkozatai vagy a 6. számú melléklet 

szerinti nyilatkozatai bármelyikét visszavonja vagy azokban változás következik be;

j) amennyiben Kedvezm ényezett biztosíték nyújtására köteles, a nyújtott biztosíték megszűnik,

megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken;

k) a Kedvezm ényezett nem rendelkezik a tám ogatott tevékenységhez szükséges hatósági

engedélyekkel, figyelembe véve az Avr. 75. § (6a)-(6b) bekezdésében foglaltakat;

1) a Kedvezm ényezett személyében változás várható;
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m) a Kedvezm ényezettel szemben jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, végelszám olási eljárás, 

csődeljárás, a m egszüntetésére irányuló, jogszabályban m eghatározott egyéb eljárás vagy végrehajtási 

eljárás indult;

n) a Projekt szakmai tartalmának módosítása szükséges;

o) több m unkaszakaszban megvalósuló Projekt esetében a folyamatban lévő munkaszakasz 

támogatásának 20 % -át meghaladó munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás szükséges vagy 

p) előre láthatólag — amennyiben ez előírásra került — a Tám ogatási szerződés szerinti kötelező 

vállalások és m onitoring mutatók nem teljesülnek.

4.2. A Kedvezm ényezett az 4.1. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét a tudomására jutástól 

számított 8 napon belül írásban köteles teljesíteni a Kezelő szerv irányába.

4.3. A  Kezelő szerv a bejelentés alapján a bejelentés kézhezvételét követő 45 napon belül megteszi az 

Avr. 97. § (2)-(4) bekezdése szerinti intézkedéseket.

5. A Támogatási szerződés módosítása

5.1. A Tám ogatási szerződés és mellékleteinek módosítására (a jelen cím vonatkozásában a 

továbbiakban: szerződésmódosítás) az Avr. 95. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén kerülhet sor, 

amennyiben a szerződésmódosítási kérelem nem irányul a támogatott tevékenység eredeti céljának 

megváltó z tatás ára.

5.2. A szerződésmódosítási kérelmek benyújtása az EPTK rendszeren keresztül történik.

5.3. A  Kedvezményezettnek a Tám ogatási szerződés módosítása iránti kérelmét írásban, megfelelő, 

részletes indoklással ellátva kell előterjesztenie a Kezelő szerv felé.

5.4. A Kedvezményezett a munkaszakasz vagy a Projekt befejezésének időpontjára vonatkozó 

szerződésmódosítás iránti kérelmét több m unkaszakaszban megvalósuló Projekt esetében legkésőbb a 

folyamatban lévő munkaszakasz teljesítési határidejét, egy m unkaszakaszban m egvalósuló Projektekben a 

Projekt Tám ogatási szerződésben rögzített befejező időpontját megelőző 30. napig jogosult előterjeszteni, 

egyéb szerződésmódosítási kérelmét legkésőbb az adott m unkaszakaszt vagy a Projektet lezáró rész-vagy 

záróbeszámolójának csatolásával egyidejűleg nyújthatja be. K ivételt képez c rendelkezés alól a támogatási 

jogviszony szempontjából meghatározó adatokban és körülményekben bekövetkezett, 4. pont szerinti
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változás alapján indokolt szerződésmódosítás, amelyet a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 

napon belül köteles írásban a Kezelő szervnél kezdeményezni.

5.5. A Kezelő szerv köteles a benyújtott, a Tám ogatási szerződés módosítására irányuló kérelem 

elfogadásáról vagy elutasításáról a kérelem Kezelő szervhez történő beérkezését követő 60 napon belül 

dönteni. Am ennyiben a benyújtott szerződésmódosítási kérelem  hiányos, a Kezelő szerv hiánypótlásra 

szólítja fel a Kedvezményezettet. A Tám ogatási szerződés módosításának hatályba lépéséig a Kezelő szerv 

jogosult a Támogatás folyósítását felfüggeszteni.

5.6. A  Kezelő szerv által megküldött szerződésm ódosítás-tervezetet a Kedvezményezett annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Kezelő szervnek, 

ellenkező esetben a szerződésm ódosítási kérelem  elutasításra kerül.

5.7. A m ennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a Támogatás 

összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell. Ebben az esetben a Kezelő szerv a 

Tám ogatás azon elemének költségét csökkenti, amely a költségcsökkenéssel érintett tevékenységhez 

kapcsolódik.

5.8. Am ennyiben a bejelentés új fizetési számla nyitására vonatkozik, a biztosíték nyújtására köteles 

Kedvezm ényezettnek a bejelentéssel egyidejűleg az új fizetési számlára vonatkozó, Tám ogatási szerződés 

szerinti, a Kezelő szerv beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát rögzítő felhatalmazó 

levelet — amely tartalmazza a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is — be kell nyújtania a Kezelő 

szervnek.

6. A Támogatás folyósításának felfüggesztése

6.1. A Kezelő szerv a jogszabályban vagy a jelen Teljesítési feltételekben foglaltak fennállása esetén 

köteles, illetve jogosult a Tám ogatás folyósítását felfüggeszteni.

6.2. A  Kezelő szerv felfüggeszti a Támogatás folyósítását, ha

a) a Kedvezményezettel szemben a Kezelő szervnek a támogatási jogviszonyból eredően, szabálytalan 

támogatás felhasználásból származó követelése áll fenn vagy am ennyiben a Kezelő szerv a 

visszafizetésre részletfizetést engedélyezett, az erről szóló m egállapodásban foglaltak szerint;
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b) a Kedvezményezett a beszám olási és elszám olási kötelezettségnek — ideértve a 3.14 pont szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettséget is — a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő leteltéig nem vagy 

nem megfelelően tesz eleget vagy a Kedvezményezett nem teljesíti a 3.15. pontban előírt személyes 

szakmai beszámolási kötelezettségüket;

c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység a Támogatási szerződésben rögzített céltól eltér vagy 

a Tám ogatási szerződésben meghatározott célhoz mért előrehaladás nem kielégítő;

d) a Kezelő szerv a Kedvezményezett rész- vagy záróbeszám olóját elutasítja;

e) amennyiben a Projekt szerinti tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Kedvezm ényezett nem 

teljesíti az igazolási kötelezettségét — figyelembe véve az Avr. 75. § (6a)-(6b) bekezdésében 

foglaltakat;

f) a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy a m onitoring látogatásról készült emlékeztető 

megállapításai alapján ez indokolt;

g) a Kedvezményezett biztosíték nyújtására köteles és nem teljesíti a biztosíték rendelkezésre 

bocsátására vonatkozó — így különösen a biztosíték mértékére, a biztosíték rendelkezésre 

bocsátásának időtartamára, a biztosíték rendelkezésre állásának meghosszabbítására vonatkozó — 

feltételeket;

h) olyan körülményről szerez tudomást, amely a 7.1-7.2. pont szerint a Tám ogatási szerződés 

felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé.

6.3. A Kezelő szerv felfüggesztheti a Támogatás folyósítását, ha

a) a Kedvezményezett által benyújtott, a Tám ogatási szerződés m ódosítására irányuló kérelem 

támogatás-kifizetést vagy a kifizetéssel kapcsolatos adatokat érint;

b) a Kedvezményezett olyan bejelentést tesz, amely a Tám ogatási szerződés m ódosítását teszi 

szükségessé vagy

c) olyan körülményről szerez tudomást, amely befolyásolhatja a Projekt Tám ogatási szerződésben 

rögzített céljának elérését vagy a jogszabályokban, a Tám ogatási szerződésben vagy jelen Teljesítési 

feltételekben foglaltak szerinti megvalósítását.

6.4. A Kezelő szerv a Tám ogatás folyósításának felfüggesztéséről és annak indokáról haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet. Am ennyiben a Kedvezm ényezett a 

Támogatás folyósításának felfüggesztésére okot adó körülményt a Kezelő szerv által kitűzött határidőn belül 

nem szünteti meg, a Kezelő szerv a Kedvezményezett szerződésszegésére vonadeozó szabályok szerint 

járhat el.
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6.5. A Tám ogatás folyósításának felfüggesztése esetén a K edvezm ényezettet kártalanítás, kártérítés, 

illetve késedelm i kamat nem illeti meg. A Kedvezm ényezettet a vele szemben alkalmazott intézkedések és 

jogkövetkezm ények nem mentesítik a jogszabályokban, a Tám ogatási szerződésben, valam int a jelen 

Teljesítési feltételekben foglalt kötelezettsége teljesítése alól. A Tám ogatás folyósításának felfüggesztése nem 

jelenti azt, hogy a Kezelő szerv lemond a Tám ogatási szerződéstől való elállás vagy a Tám ogatási szerződés 

felm ondásának jogáról.

7. A szerződésszegés és jogkövetkezményei, a Támogatási szerződés megszűnése

7.1. A m ennyiben valam ely Kedvezm ényezett a Tám ogatási szerződésben, a jelen Teljesítési 

feltételekben vagy a jelen támogatási jogviszonyra vagy a Projekt megvalósítására vonatkozó 

jogszabályokban foglalt lényeges kötelezettségét nem vagy nem a Tám ogatási szerződésben, jelen Teljesítési 

feltételekben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően teljesíti (szerződésszegés), a 

Kezelő szerv jogosult a Tám ogatási szerződéstől elállni vagy azt felmondani, így különösen ha

a) a Tám ogatási szerződésben meghatározott m egvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 

hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik m eg, vagy a Kedvezm ényezett a Támogatás 

igénybevételét neki felróható okból a kezdő időponttól számított 6 hónapon belül nem 

kezdem ényezi és késedelm ét ezen idő alatt írásban nem m enti ki;

b) hitelt érdem lően bebizonyosodik, hogy a Kedvezm ényezett a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, továbbá a 

Tám ogatási szerződés megkötésekor, a beszámolókban, az ellenőrzések során vagy a Projekt 

m egvalósítása és — ha az a Tám ogatási szerződésben kikötésre került — a fenntartási időszak során 

bárm ikor valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott vagy valótlan nyilatkozatot tett;

c) a támogatási jogviszonyra vonatkozó bármely ellenőrzés eredm ényeként m egállapításra kerül, hogy 

a Kedvezm ényezett nem volt jogosult a Támogatás igénybevételére;

d) az Avr. 81. §-ában foglalt valam ely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 

következik be vagy jut a Kezelő szerv áldom ására;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása m eghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a Tám ogatási 

szerződésben rögzített ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

f) a Kedvezm ényezett neki felróható okból m egszegi a jogszabályban vagy a Tám ogatási szerződésben 

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

következtében a Támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;

g) valam ely Kedvezm ényezett a Tám ogatási szerződésben vagy ahhoz kapcsolódóan akár előzetesen 

tett nyilatkozatai bárm elyikét visszavonja;
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h) a Kedvezm ényezett a rész- vagy záróbeszámoló vonatkozásában beszámolási, elszámolási és 

adatszolgáltatási kötelezettségnek nem vagy nem megfelelően tesz eleget a 2.2.5., 2.2.6., 2.11. vagy

3.14. pontban m eghatározott, hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőre vagy póthatáridőre sem 

teljesíti a 3.15. pontban előírt személyes szakmai beszámolási kötelezettséget;

i) a Kedvezményezett nem rendelkezik a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel 

figyelembe véve az Avr. 75. § (6a)-(6b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is;

j) a Kedvezményezett biztosíték nyújtására köteles és az általa rendelkezésre bocsátott biztosíték 

megszűnik, m egsem m isül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és az érintett 

Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a Kezelő szerv által megszabott ésszerű határidőn belül nem  intézkedik; 

k) a Kedvezményezett a Tám ogatást részben vagy egészben a Tám ogatási szerződésben 

meghatározottól eltérő célra vagy nem  rendeltetésszerűen használja fel;

1) a Kedvezményezett jogszabályban vagy a jelen Teljesítési feltételekben előírt bejelentési 

kötelezettségének teljesítésével egy hónapon túli késedelembe esik; 

m) összeférhetetlenség áll fenn a Projekt megvalósítása során, azaz

ma) ha a Kedvezm ényezettel a szolgáltatás nyújtására vagy befektetett eszköz beszerzésére

szerződéses jogviszonyban álló fél a szolgáltatás nyújtására vagy az eszköz beszerzésére 

irányuló szerződés megkötésekor, a szerződéskötést megelőző 3 éven belül, illetve a 

szerződéses jogviszony fennállása alatt a Kedvezm ényezettel munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll(t), illetve a lá  a Kedvezményezett cégben döntési, 

felügyeleti, irányítói jogkört gyakorol(t), valam int ha a Kedvezményezett vállalkozásában 

felügyeleti, irányítói jogkört gyakorló személynek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

közeli hozzátartozójának minősül(t) vagy 

mb) ha valamely Kedvezményezett szolgáltatást vagy a befektetett eszközt tőle nem független

féltől vesz igénybe;

n) a Kedvezményezett — am ennyiben a Tám ogatási szerződés alapján annak szolgáltatására köteles — 

saját forrást nem  vagy nem a Tám ogatási szerződésben meghatározott m értékben használ fel; 

o) a 7.9. pont szerinti eset bekövetkezik;

p) a Kedvezményezett a Tám ogatási szerződésben előírt fenntartási kötelezettségét nem  teljesíti; 

q) a Kedvezményezett megszegi a közbeszerzésre vonatkozó 9.2. pont szerinti kötelezettséget; 

r) a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység m egvalósítására kötött szerződésben részes 

olyan fél, aki a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködik, az ellenőrző 

szerv munkáját ellehetetleníti.
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7.2. A Kezelő szerv elállhat továbbá a Tám ogatási szerződéstől vagy felmondhatja azt, ha a Projekt 

jellegében, időzítésében vagy m egvalósításában, a Kedvezm ényezett tulajdonosi szerkezetében olyan 

változás következik be, am elynek eredményeként a Projekt már nem felel meg a támogatási kérelemben 

foglalt feltételeknek vagy céloknak és a Tám ogatási szerződés m ódosítására nincs lehetőség.

7.3. A 7.1. mb) pont vonatkozásában a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél és a 

K edvezm ényezett nem tekinthető egymástól függetlennek, ha a szolgáltatás nyújtására vagy az eszköz 

beszerzésére irányuló szerződés megkötésekor, a szerződéskötést megelőző 3 éven belül vagy a szerződéses 

jogviszony fennállása alatt

a) a Kedvezm ényezett és a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél között tulajdonosi vagy 

tagsági jogviszony áll(t) fenn;

b) a Kedvezm ényezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja a 

szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja (volt);

c) a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja a Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy

d) a Kedvezm ényezett tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági 

tagjának közeli hozzátartozója a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, 

vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy a szolgáltatást nyújtó fél tagjának, 

tulajdonosának, vezető tisztségvis előj ének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója a 

K edvezm ényezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt).

7.4. Am ennyiben a Kezelő szerv a Tám ogatási szerződéstől eláll vág)' azt felmondja, a Kedvezményezett 

köteles a jogosulatlanul igénybe vett Támogatás összegét a — visszaköveteléssel érintett naptári félév első 

napján érvényes — jegybanki alapkam at kétszeresének megfelelő m értékű ügyleti kamattal növelten 

visszafizetni a Kezelő szervnek. Am ennyiben a Kedvezm ényezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével 

késedelem be esik, késedelm i kam atot is köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelem m el érintett naptári 

félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv K edvezm ényezettet kamatfizetési kötelezettség nem  terheli.

7.5. Az ügyleti és késedelm i kam at számítására az Avr. 98. § (3)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni 

kell.
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7.6. Am ennyiben a Kezelő szerv elállási vagy felmondási jogának gyakorlására alapot adó, 7.1-7.2. 

pontban meghatározott valam ely körülmény bekövetkezik, a K edvezm ényezett a tudomásra jutásától 

számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Kezelő szervnek.

7.7. A Kezelő szerv a Tám ogatási szerződés m ódosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül 

is elrendelheti a Támogatás részleges, a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes felhasználással arányos mértékű visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezm ényezett a 

jogosulatlanul igénybe vett Tám ogatás összegét a jelen Teljesítési feltételek 7.4-7.5. pontjában meghatározott 

kamattal növelten köteles visszafizetni.

7.8. Amennyiben a Tám ogatási szerződésben a Kedvezményezett részére kötelező vállalás (ok) kcrült(ck) 

előírásra és valamely kötelező vállalás a célelérés dátumára — a Kedvezményezettnek felróható okból — nem 

éri el a Projektre a Tám ogatási Szerződésben meghatározott érték Tám ogatási szerződésben rögzített 

arányát, a Kedvezményezett a Tám ogatás arányos részét köteles visszafizetni a Tám ogatási szerződésben 

foglalt képlet szerint. Ha a kötelező vállalás egy adott projektelemhez köthető, az arányosítást az adott 

projektelemre jutó támogatás arányában kell elvégezni. H a több kötelező vállalás nem  érte el a Tám ogatási 

szerződésben m eghatározott érték Tám ogatási szerződésben rögzített arányát, az arányosítást a 

legalacsonyabb arányban teljesülő kötelező vállalást figyelembe véve kell elvégezni.

7.9. A Támogatási szerződés közös megegyezéssel történő m egszüntetése esetén a Kedvezményezett 

köteles az addig folyósított Támogatás összegével a Tám ogatási szerződésben és jelen Teljesítési 

feltételekben foglaltak szerint elszámolni, valamint a fel nem  használt előleg összegét a Kezelő szerv részére 

visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezett elszám olási és visszafizetési kötelezettségét határidőre nem 

teljesíti, a Kezelő szerv elállhat a szerződéstől.

7.10. A Tám ogatási szerződés megszűnése esetén is fennáll a Kedvezm ényezett ellenőrzés-tűrési, 

valam int dokum entum-megőrzési kötelezettsége az esetlegesen őt terhelő — jogszabályon, Tám ogatási 

szerződésen, vagy jelen Teljesítési feltételeken alapuló — további kötelezettségén kívül.

8. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése és a monitoring látogatás

8.1. A Kezelő szerv, az általa meghatalm azott személy vagy szervezet, továbbá a jogszabályok alapján 

erre feljogosított szervek jogosultak a támogatási igény jogosságát, a Projekt m egvalósítását, a Támogatás -  

és amennyiben a Kedvezm ényezett annak biztosítására köteles, a saját forrás -  felhasználását, a
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szerződésszerű teljesítést ellenőrizni. Az ellenőrzés lefolytatására a Projekt időtartam a alatt, a Projekt 

befejezésekor, valam int lezárásakor, továbbá a Projekt zárását követő 5 évig kerülhet sor.

8.2. A Tám ogatás felhasználásának ellenőrzése keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy 

jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a Tám ogatási Szerződés teljesítésével összefüggő dokumentumokat, 

számlákat, a m egvalósítást igazoló okmányokat, bizonylatokat ellenőrizni, megvizsgálni, továbbá szemlét 

tartani. A  Kezelő szerv és az általa m eghatalm azott személy vagy szervezet a helyszíni ellenőrzésen túl 

jogosult m onitoring látogatást is tartani.

8.3. A Kedvezm ényezett köteles a Kezelő szervvel és a Tám ogatás ellenőrzését végző szervezetekkel és 

szem élyekkel együttműködni, az ellenőrzéshez és a m onitoring látogatáshoz szükséges adatokat, 

dokum entumokat, számlákat, a m egvalósítást igazoló okmányokat, bizonylatokat, valam int az azokra 

vonatkozó kiegészítő inform ációkat és egyéb nyilatkozatait az ellenőrzést végző szervezet vagy személy 

részére rendelkezésre bocsátani, illetve a helyszíni ellenőrzés és m onitoring látogatás gyakorlásának feltételeit 

biztosítani.

8.4. A Kedvezm ényezett tudom ással bír arról, hogy az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a 

támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási 

jogviszony teljesítésében közvetlen m ódon közreműködnek vagy közrem űködtek (a továbbiakban: 

Közrem űködők). Ennek érdekében a Kedvezm ényezett a K özrem űködőkkel kötött szerződésben köteles 

előírni a Közrem űködők 8.1-8.3. pont szerinti együttm űködési kötelezettségét és a Projekt megvalósításával 

kapcsolatos iratok 9.1. pont szerinti m egőrzésének kötelezettségét. A  Kedvezm ényezett az ellenőrzés során 

a Közrem űködőkkel kötött szerződéseket is köteles az ellenőrzést végző szervezet vagy személy részére 

átadni, az ezekkel kapcsolatos további inform ációkat és nyilatkozatokat rendelkezésre bocsátani. A 

K edvezm ényezett köteles az ellenőrzés m unkáját elősegíteni a Közrem űködők ellenőrzése vonatkozásában

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Kedvezm ényezett köteles a Tám ogatással kapcsolatos valam ennyi dokumentumot, okiratot, 

valam int a Tám ogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat záróbeszám olója vagy — am ennyiben a 

Tám ogatási szerződésben fenntartási kötelezettség előírásra került — a végső szakmai fenntartási és haladási 

beszám olója Kezelő szerv általi jóváhagyásától szám ított 10 éven keresztül hiánytalanul megőrizni.
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9.2. A Kedvezményezett, ha ennek a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételei fennállnak, köteles a 

Támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárási lefolytatni.

9.3. A Projekt megvalósítása során a Kedvezményezett jogosult Közrem űködők bevonására a

Tám ogatási szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

9.4. Ha a támogatott tevékenység beruházás1, a Kedvezm ényezett a beruházással létrehozott vagyont — 

ha az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül — a Projekt zárásáig csak a Kezelő szerv 

előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, 

átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti m eg az Avr. 102. §-ának 

figyelembevételével.

9.5. A Kedvezményezett a támogatási jogviszony eredm ényeként létrejött műben, írott vagy

elektronikus alkotásban, rendezvényen és az ahhoz kapcsolódó kiadványokon, továbbá a támogatott 

tevékenységéhez kapcsolódó egyéb tájékoztatásban köteles feltüntetni, hogy a Projekt az Innovációs és 

Technológiai M inisztérium Nem zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 

Nem zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal kötött támogatási szerződés alapján valósult meg. A 

Kedvezményezett köteles a Kezelő szerv részére benyújtott rész- és záróbeszám olókban szám ot adni a 

tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedéseikről az ezt igazoló dokum entumok egyidejű 

csatolása mellett. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó további kommunikációs és arculati 

követelm ényeket a Kezelő szerv honlapján elérhető az „N KFI A lap: tájékoztatási és nyilvánossági 

szempontrendszer — arculati kézikönyv” tárgyú aloldal és az onnan letölthető dokumentumok tartalmazzák.

9.6. A Kedvezményezettnek a Projekt záróbeszámolójának benyújtásával egyidejűleg — illetve a Kezelő

szerv kérésére a Projekt m egvalósulása során bárm ikor — a nyilvánosság számára m agyar nyelven 

beszámolót kell benyújtania elektronikus formában a Projekt eredményeiről és a Projekt hosszú távú 

gazdasági és társadalm i hasznosulásának lehetőségéről. A jelen pontban körülírt beszámolót az Innovációs 

és Technológiai M inisztérium és a Kezelő szerv jogosuk honlapján, saját kiadványaiban, az írott és 

elektronikus sajtóban vagy egyéb formában közzétenni.

9.7. A Kezelő szervnek és a Kedvezm ényezettnek a Tám ogatási szerződésben támogatott tevékenység

teljesítéséhez kapcsolódó, egymás irányában tett értesítéseire, felszólításaira (a továbbiakban jelen pont 

alkalmazásában: értesítés), továbbá a Kezelő szerv és a Kedvezm ényezett egymás irányába történő

1 Regionális beruházás eseten, a teljes beruházás befejezése után az érintett régióban kell fenntartani a beruházást.
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nyilatkozatai megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (2)-(10) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni. A Kezelő szervnek és a K edvezm ényezettnek egymás között minden 

nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban a https://w ww.palyazat.gov.hu/ oldalon elérhető EPTK 

rendszeren keresztül kell megküldeniük. Am ennyiben az EPTK  rendszer az adott értesítés megküldésére 

vagy nyilatkozat megtételére nem biztosít lehetőséget, azt e-mailben vagy postai úton kell megküldeni, amely 

esetben az értesítés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a Kezelő szerv, a Tám ogatási szerződésben 

m eghatározott kapcsolattartók, illetve a Kedvezményezett hivatalos képviselője részére kézbesítették.

A postai úton küldött nyilatkozat esetén a postára adás, elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén az 

elküldés napját kell a nyilatkozat megtételének napjaként tekinteni. Az ezzel kapcsolatos válasz megtételére 

rendelkezésre álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődül, 

amely napon azt kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a válaszra 

rendelkezésre álló határidő a következő m unkanapon kezdődik. A Kedvezm ényezett részére megállapított 

határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, am ikor az elektronikus alkalmazás meghibásodás m iatt nem 

érhető el.

9.8. A Tám ogatási szerződésben m egjelölt kapcsolattartókban és azok elérhetőségeiben történt 

változásról a Kezelő szerv és a Kedvezm ényezett haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban 

értesítik egymást. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a m ásik félhez szerződésszerűen 

m egküldött értesítéssel lép hatályba.

9.9. A Kezelő szerv és a Kedvezm ényezeti köteles m indent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek m inden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Tám ogatási 

szerződéssel vagy jelen Teljesítési feltételekkel kapcsolatosan felmerült.

9.10. A jelen Teljesítési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló

2014. évi LXXVI. törvény, az állam háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény, a Nem zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap m űködtetésének és felhasználásának 

szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs H ivatal által a 

N em zeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs 

program ok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, 

valam int a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
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9.11. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, az állam i 

beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, az állam i vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII.23.) Korm. rendelet, valam int az 

1830/2016. (XII.23.) Korm. határozat alapján a Kedvezményezett által részben vagy egészben központi 

költségvetési forrásból megvalósított építési engedély köteles, valam int a bruttó 20 millió forintos bekerülési 

értéket meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházások -  ide nem értve a m inősített adat 

védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti m inősített adatot tartalmazó, továbbá a honvédelm i, 

katonai, valam int nem zetbiztonság célú és rendeltetésű építményeket tartalmazó beruházások — szabályozott 

módon történő nyilvántartása és ellenőrzése szükséges a Központi Á llam i Beruházás E llenőrzési 

Rendszeren keresztül. A Kedvezményezett a 496/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

köteles a Központi Á llam i Beruházás Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatást — az e célra 

rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen teljesíteni.

Kelt: Budapest, 2020. év . . .  hó . . .  nap

Dr. Birkner Zoltán 

elnök

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A jelen 18 (tizennyolc) számozott oldalból álló Teljesítési feltételeket megismertem , és az abban foglaltakat 

m agamra nézve kötelezőnek ism erem  el.

\r.
Kelt:

i , n, n - oí;., 2020. ev . . .  ho . . .  nap

Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ 

Dr. Monok István 

főigazgató

PH

Kelt: ,  0 \  ^., 2020. év . . .  hó . . .  nap

y N f

Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ 

I?.;• 'i \  |̂ B aráth Eszter

gazdasági igazgató 

PH
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Egy példányban kitöltve, eredeti aláírással és bélyegzéssel ellátva kell benyújtani. 
Az űrlap másolható, alakját és tartalm át kérjük, ne változtassa meg!

ELŐLEG IGÉNYLÉS 

C ' •*,. U- , * 2020-2.1.l-ED-2020- , ,Számviteli bizonylat az szainu szerzodesben foglalt proiekthez
U U U Z 'T .

A bizonylat formájára és tartalmára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai az irányadók

Kedvezményezett:

MTA Könyvtár és Információs Központ 

címe: 1051 Budapest Arany János utca 1.

Adóazonosító száma: 15300289-2-41

Hitelintézet:

M agyar Á llamkincstár 

Pénzforgalmi jelzőszám a: 

10032000-01447217-00000000

Támogatást nyújtó:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal

címe: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

M agyar Á llamkincstárnál vezetett számla 
Megnevezése:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap, Előirányzat-felhasználási keretszámla:

száma: 10032000-00334806-00000000 

AHT azonosító:

348962

Előleg elszám olási határidő: 

2021 év 01 hó 31 nap

Bizonylat kelte:

2020 év 07 hó 09 nap

Bizonylat sorszáma 2020-2.1.1 -ED-2020- 
00024 melléklete

A szerződés teljesítéséhez igényelt elő leg jogcím ei.

Költségtípusok Támogatás (Ft)

Szem élyi juttatások (1) 0

Munkaadókat terhelő járulékok (2) 0

Dologi költségek (3+4) 295 146 316

Külső megbízás (3) 0

Egyéb dologi kiadás (4) 295 146 316

relnalmozasi KöltségeK (5+o)

Immateriális jav ak  beszerzése (5): 0

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (6) 

Költségek összesen: (1+2+3+4+5+6)

0

Igényelt elő leg összesen: 295.146.315 Ft, azaz kétszázkilenevenötmillió-egyszáznegyvenhatezerháromszáztizenöt Ft
. e ' N r r)--* 1

Előleg kérelem indoklása: Az MTA KIK saját forrásból nem tudja finanszírozni a projektet, ezért kérjük az előleget
folyósítani szíveskedjenek.:
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* Az aláírók nevét nyomtatott betűkkel is kérjük kitölteni.

cégszerű aláírás*
Dr Monok István

kapcsolattartó* 

Urbán Katalin


