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T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött 

 

egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 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 (PIR): 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. § (2) bekezdése 

alapján: „Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos 

feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti 

Szerződés száma:  
2020-2.1.1-ED-2021-00121 

Döntés dátuma: 2021.02.19. 

Szerződést ellenőrizte:  
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Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím terhére 2021. évben 1950,0 

millió forint támogatást kell biztosítani.” 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: KFI tv.) 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) 2021 címen a KFI tv.) 13. 

§ (4) bekezdésének h) pontja szerinti támogatási kérelmet (a továbbiakban Kérelem) nyújtott be. A 

Kedvezményezett a Kérelemben részletezett projektjavaslat megvalósítására vissza nem térítendő 

támogatásban részesül az innovációs és technológiai miniszter (a továbbiakban: Támogató) 

2021.02.19. napján kelt döntése alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. 

 

A KFI tv. 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 433/2019. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2. §-ában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt jelölte ki az NKFI Alap 

kezelő szerveként. Hivatkozva a KFI tv. 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 1 950 000 000 Ft (azaz egymilliárd-

kilencszázötvenmillió forint) az 1. számú mellékletben rögzített költségterv szerint. 

 

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

funkcióba tartozik. 
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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 1 950 000 000 Ft (azaz egymilliárd-

kilencszázötvenmillió 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. 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. 
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3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása 2021.01.01. napjától 2021.12.31. 

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 a Támogató döntésére és az 

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

továbbiakban: Ávr.) 84. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel biztosíték nyújtására nem köteles. 

 

4.3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 
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 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 

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés Elszámolási szabályok elnevezésű mellékletét a Kezelő 

szerv 2021. május 31-ig a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja egyeztetés céljából. A Szerződő 

Felek által egyeztetett és elfogadott Elszámolási szabályok elnevezésű melléklet a Felek általi 

elfogadással jelen szerződés mellékletévé válik. Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen 

szerződésben és az ahhoz csatolt Teljesítési 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 Áht., 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 Ávr., 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, az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról 

szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a 

veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) 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. 

 

mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu
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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 okiratában/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 

jogügyletet 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 

okirati 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. 

 

 

Mellékletek: 

1. Támogatási kérelem / A Projekt feladat-leírása, feladat- és ütemterve, hasznossága és 

számszerűsíthető eredményei, költségterve, elszámolható költségei 

2. Az Ávr. 75. § (3b) bekezdésének figyelembevételével államháztartáson kívüli 

kedvezményezettek esetén a Kedvezményezett  

  a támogatási igénye benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi1 létesítő 

okiratának / jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának 

eredeti példánya vagy  

                                                           
1  2   3  4 Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, 
mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma 
nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap. 
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  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, vagy  

 Kedvezményezett a támogatási igénye benyújtásának napjától számított 90 napnál nem 

régebbi2 létesítő okiratának / jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét 

igazoló okiratának Kedvezményezett általi, a támogatási igény benyújtását megelőző 30 

napnál nem régebben hitelesített másolata.  

3. A Kedvezményezett nevében jelen szerződést aláíró személy(ek)  

 a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi3 - 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)  3 évnél nem régebben 

benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra vagy 

 a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi4  aláírás 

minta Kedvezményezett általi, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben 

hitelesített másolata vagy 

 az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány Kedvezményezett képviselője 

által, a támogatási igény benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített 

másolata  

(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 szerv 

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, 
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támogatási szerződés keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 

közfinanszírozású támogatásban részesülő projektek megvalósításához – egy 

kedvezményezett által önállóan megvalósítandó projektek esetére 

8. Elszámolási szabályok – jelen szerződés 4.5. pontjának figyelembevételével  

 

 

A Kezelő szerv részéről: 
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Magyar Tudományos Akadémia  
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 

Budapest, 2021. ……. hó …. nap 

 

 

 
 
 
 

…………………………………… 

               Baráth Eszter 

      gazdasági igazgató 
 Magyar Tudományos Akadémia 

 Könyvtár és Információs Központ  
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Horváth János 
főosztályvezető 

 Költségvetési Főosztály 

 


