Iktatószám: HS-XXX

1.sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(azonosító szám: TÁM/3/2019/X)
amelyet egyrészről

a Honvédelmi Sportszövetség
székhely: 1146 Budapest, Jávor utca 9.a
képviselő: Dr. Simicskó István elnök
mint Támogató,

másrészről

név:
székhely:
képviselő:
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám:
adószám:
statisztikai számjel:
számlavezető neve:
számlavezető pénzintézet SWIFT (BIC) kódja*:
számla száma:
mint Kedvezményezett

Együtt: szerződő felek (a továbbiakban: szerződő felek)
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei:
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a támogatási felhívásnak megfelelően,
határidőben támogatási kérelmet nyújtott be a Támogató által 2019. XX.XX. napján, a
Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, köznevelési intézmények által
szervezett honvédelmi nap szervezésére irányuló szakmai és pénzügyi támogatására címmel
kiírt támogatási felhívásra (TÁM/3/2019). Ennek alapján a Támogató meghozta támogatási
döntését, és a jelen támogatási szerződésben (a továbbiakban: szerződés) meghatározott
feltételek mellett anyagi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.
2. A szerződés tárgya:
2.1. Kedvezményezett a támogatásban, a jelen szerződés I. sz. mellékletét képező adatlapon és
a jelen szerződés II. sz. mellékletét képező költségtervben részletezettek szerinti tevékenységek
és szakmai tartalom (továbbiakban együtt: szakmai feladat) megvalósítását vállalja.
2.2. A Kedvezményezett Ávr. 75. § szerinti nyilatkozatait jelen szerződés I. sz. mellékletét
képező adatlap tartalmazza.
2.3. Szerződő felek jelen szerződést Kedvezményezettnek a szakmai feladat teljesítése során
felmerülő költségei 3.1. pont szerinti mértékű, 100 %-os intenzitású támogatása tárgyában
kötik.
3. A támogatás összege, forrása:
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3.1. A támogatás összege: XXX Ft, azaz abc forint,
3.2. A támogatás forrása: a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség között
1048-4/2019. nyilvántartási számon létrejött támogatási szerződés alapján a Honvédelmi
Sportszövetség részére biztosított költségvetési támogatás.
3.4. A támogatás összege tartalmazza az általános forgalmi adót.
3.5. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés
2. pontja szerinti cél tekintetében adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem
hárítja át.
4. A támogatás folyósítása:
4.1. A támogatási előleg folyósítására
- a megítélt támogatás 100 %-a erejéig jelen szerződés 6.4. pontjában előírásra
került záró beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként kerül sor az
alábbiak szerint:
A támogatási előleg összege: XX Ft.
4.2. A Támogató a támogatási előleget a jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül egy
összegben utalja át a Kedvezményezett adatai között rögzített számlájára.
4.3 A támogatás elszámolására
- jelen szerződés 6.4. pontjában előírásra került záró beszámoló alapján kerül sor.
4.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt
összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól,
hogy ki a számlatulajdonos.
5. A támogatás felhasználásának szabályai:
5.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra, a jelen szerződés II. számú mellékleteként csatolt költségtervben
meghatározott tételek szerinti bontásban és a jelen szerződés I. számú mellékleteként csatolt
adatlapon meghatározottak szerint használhatja fel. A Kedvezményezett kizárólag az 5.3. pont
szerinti támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan
és közvetlenül kapcsolódó, a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolásra nyitva álló
határidőben ténylegesen pénzügyileg teljesített költségeket számolhatja el.
5.2. A támogatás és amennyiben előírásra került a saját forrás felhasználása során a
Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain rögzített összegtől lefelé korlátlan
mértékben eltérhet. A Kedvezményezett a jelen szerződés 5.3. pontjában a támogatási határidő
elteltéig a Támogatóhoz benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a költségterv kiemelt
költségvetési sorain (kiemelt költségvetési sornak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb
személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás
és a felújítás sorok) rögzített összegek legfeljebb 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más
kiemelt költségvetési sorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül, és
amennyiben előírásra került, a saját forrás főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató a
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Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja vagy elutasítja. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a kiemelt költségvetési sorain rögzített összegektől történő, 10 %-ot
meghaladó mértékű eltérésre csak szerződésmódosítás útján van lehetőség a jelen szerződés
8.1. pontjának figyelembevételével.
5.3. Támogatott tevékenység időtartama és a felhasználás határideje (támogatási
határidő):
a.) A támogatott tevékenység időtartamának
aa.) kezdő napja:
2019. július 1.
ab.) utolsó napja:
2019. december 31.
/Figyelem! Csak ezen időtartam alatti teljesítési időponttal (ami alatt nem a fizetési
határidő értendő) kiállított, és a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolásra nyitva
álló határidőben ténylegesen pénzügyileg teljesített számlák számolhatók el a támogatási
jogviszony keretében./
5.4. A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről:

a Kedvezményezett részéről: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.
5.5. Felek rögzítik, hogy az 5.4. pontban meghatározott elektronikus kézbesítési címekre
megküldött bármely nyilatkozatot joghatályos közlésnek elfogadnak, mely esetben a
közlés időpontjának felek azt az időpontot tekintik, amikor az elektronikus küldemény a
másik fél elektronikus kézbesítési címére igazoltan megérkezett (hozzáférhetővé vált).
Egyebekben felek írásbeli nyilatkozataik közlésére a Pp. kézbesítési szabályait rendelik
megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az írásbeli nyilatkozatok személyes, igazolható
módon történő átadását is joghatályos közlésnek elfogadják.
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség:
6.1. A támogatási igény jogosságát, a támogatás – és amennyiben előírásra került a saját forrás
- felhasználását és elszámolását a Támogató, illetve a támogatási szerződésben meghatározott
szervek az Ávr. 100. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül – dokumentumok
alapján, illetve helyszíni ellenőrzés keretében - ellenőrizhetik.
A helyszíni ellenőrzés során a kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn
tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab
bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az
összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.
A Támogató a beszámoló elfogadása és az ellenőrzés során külső szakértőt igénybe vehet.
6.2. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás és - saját
forrás jogszabály, támogatási felhívás, a Támogató hatályos Támogatási Szabályzata vagy a
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támogató által történő előírása esetén - a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést
kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés
teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem
vehető figyelembe.
6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatási előleg összeget elkülönítetten kezelni és a
támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg
a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot ( különösen a felhasználást
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat ) a Támogató vagy
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani,
valamint a Támogató általi jóváhagyástól számított legalább 10 (tíz) évig megőrizni. A
Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és
egyéb segítséget megadni.
6.4. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb _______________ig köteles
záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag
illetékes szervezeti egysége (Létesítménygazdálkodási Divízió) részére. Amennyiben a
Kedvezményezett a jelen pontban meghatározott kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy
a rendelkezésre álló, a Támogató által tűzött póthatáridő esetleges eredménytelen leteltét
követően a folyósított előleg visszafizetésére kötelezhető.
A beszámolót a Támogató az annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül
megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.
6.5. A záró beszámolónak és elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról
(amennyiben a beszámoló 5 oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles egyoldalas
összefoglalót készíteni);
b) pénzügyi elszámolás a Támogató honlapján elérhető elszámolási útmutató szerint
ba.) a pénzügyi elszámolás kötelező tartalmi elemei:
− a támogatott tevékenység időtartamához igazodó, kizárólag a Kedvezményezett
nevére szóló számlák, egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas
helyettesítő okiratok, bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a Támogató
honlapján elérhető elszámolási útmutató szerinti számlaösszesítő/könyvvizsgáló
hitelesítésével ellátott számlaösszesítő.
− A Kedvezményezett a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra,
egyéb okiratokra köteles ráírni: „Honvédelmi Sportszövetség felé a(z)
TÁM/3/2019/X azonosítószámú szerződés keretében elszámolva”.
bb.) A pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az
ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt alátámasztó
bizonylat (számla, számviteli bizonylat) is külföldi pénznemre szól, annak végösszegét és arra
tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra
átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla,
számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell
euróra átváltani. A számítás alapjául szolgáló árfolyamot az MNB hivatalos honlapjáról
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származó adatok alapján dokumentálni szükséges. A csatolt dokumentumnak tartalmazni kell
a devizában kifizetett összeg forintban kifejezett összegét és a számítási műveletet is.
Az elszámolásba a számlák, számviteli bizonylatok (fentiek alapján számított) forintban
kifejezett értékét kell beállítani. A számlaösszesítőn a forintra való átszámítás során alkalmazott
árfolyamot fel kell tüntetni, és a termék/szolgáltatás megnevezése oszlopba a számla tárgyát
magyar nyelven kell beírni.
c) A pénzügyi elszámolás ellenőrzése során a Támogató ellenőrzi a beszámolóhoz csatolt, a
támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli
bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy a bizonylatok létezését és az összesítővel
való egyezőségének meglétét a fenti módon záradékolt bizonylatok hiteles másolatának
ellenőrzése útján vizsgálja.
Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott
személy által aláírt másolat fogadható el.
6.6. A Kedvezményezett a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az
alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A beszámolót a
Támogató az annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül megvizsgálja és a
Támogató dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetleges visszafizetésének kötelezettségéről a döntést
követő tíz munkanapon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett a
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem a számlaösszesítőnek megfelelően
teljesíti, úgy a Támogató legfeljebb 10 napig terjedő póthatáridő megjelölésével írásban
felszólítja a Kedvezményezettet a beszámoló benyújtására, a hiány pótlására, vagy a
beszámoló, elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A Támogató a beszámoló
elbírálására vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb
harminc nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás esetén. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási
határidőt elmulasztja, vagy hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett
része nem fogadható el.
6.7. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen
szerződésben meghatározott elszámolás alapjául szolgáló eredeti dokumentumok az alábbi
címen találhatóak meg: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.
6.8. A Kedvezményezett köteles a támogatások lebonyolításában részt vevő és a támogatást
ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési
munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen
is segíteni.
7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése:
7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú
felmondására jogosult, ha:
a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) az Ávr. 96. § a) – i) szerinti esetekben, vagy
c) a Kedvezményezett a Támogató által előírt biztosítékot a Támogató által megjelölt
határidőig nem vagy nem megfelelően nyújtotta be, vagy
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d) a Kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, kezesség - annak lejárata előtt
legalább negyvenöt nappal - nem kerül meghosszabbításra.
7.2. Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről
szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza,
a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogató legkésőbb a támogatási
szerződés felmondását, elállását, támogatás folyósításának felfüggesztését megalapozó
körülmény tudomására jutástól számított 5 napon belül a Kedvezményezettet írásban
tájékoztatja.
7.3. Ha a Támogató a jelen szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig részére folyósított
támogatás összegét az Ávr. 98. §-ában meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi
kamattal növelt mértékben köteles a Támogató által meghatározott (10300002-1068397500024908 számú) számlára a szerződésszám megjelölésével 30 napon belül visszafizetni. Az
ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja; a késedelmi kamat számításának kezdő
időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja. Ha a Támogató a jelen szerződést felmondja, a
Kedvezményezett az addig folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét - az Ávr. 98. §-ában meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal
növelt mértékben - köteles a Támogató által meghatározott (10300002-10683975-00024908
számú) számlára a szerződésszám megjelölésével 30 napon belül visszafizetni. Az ügyleti
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja; a késedelmi kamat számításának kezdő
időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja.
7.4. A Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás
nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. A
támogatás ilyen mértékű visszafizetésére Kedvezményezett abban az esetben is kötelezhető, ha
a támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően
merül fel olyan körülmény, ami alapján aggálytalanul megállapítható, hogy a támogatás
felhasználására jog- vagy szerződésellenes módon került sor. Ilyen esetben a Kedvezményezett
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jelen szerződés 7.7. és 7.8. pontok és az Ávr
98. §-ban foglaltak szerint köteles visszafizetni.
7.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység
összköltsége a költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét az összköltség
csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak
megfelelően szükséges csökkenteni. A támogatott tevékenység összköltségének csökkenéséről
a felek szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg.
7.6. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy annak összegét
a Kedvezményezett köteles a Támogató felé haladéktalanul, de legkésőbb a beszámoló
benyújtásával egyidejűleg jelezni. Kedvezményezett a fel nem használt támogatási összeget,
amelynek átutalására előleg jogcímén már sor került, egy összegben - jogosulatlan
igénybevétel megállapítása esetén, az Ávr. 98. § szerinti kamattal - köteles visszafizetni a
beszámoló benyújtásáig a Támogató által meghatározott (10300002-10683975-00024908
számú) számlára, a szerződésszám megjelölésével.
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Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban rögzített jelzési, visszafizetési kötelezettségét
elmulasztja a fel nem használt támogatás összege a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogi
sorsát osztja.
7.7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az
általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba
helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott adó összegének megfelelő támogatást
köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott (10300002-10683975-00024908
számú) számlára, a szerződésszám megjelölésével 30 napon belül visszafizetni a 7.3. pontban
hivatkozott kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás
jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség
teljesítésének napja.
7.8. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére az Ávr. 98. §-ban
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.
8. A szerződés módosítása:
8.1. Jelen szerződés módosítása a szerződő felek közös akaratából – figyelembe véve a 7.5.
pontban és az Ávr. 95. §-ában foglaltakat - kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek
a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a
Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja
meg. Szerződés-módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél megvalósulását
nem veszélyeztető határidő-módosítás, a feladat költségvetésének módosulása, valamint a
Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely módosítást
a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a
támogatási határidő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történő
beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a
korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig.
8.2. A Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a
szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.
8.3. Támogató az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján jogosult jelen szerződést egyoldalúan, a
Kedvezményezett javára módosítani.
8.4. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a kedvezményezett
által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás
valósul meg.
9. Biztosítékok:
9.1. Amennyiben a Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a támogatás visszafizetésére
a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése
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a 10.1. pontban meghatározott felhatalmazás útján beszedési megbízással és az esetlegesen
alkalmazott egyéb biztosítékokból történő kielégítéssel történik. A Kedvezményezett kijelenti,
hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget
vállal arra, hogy ha új bankszámlát nyit, azt 8 napon belül bejelenti a Támogatónak, egyúttal
csatolja az új bankszámlára vonatkozó – a 10.1. pontban meghatározott tartalmú - beszedési
megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások
érvényesítésének sorrendjéről.
10. Egyéb rendelkezések:
10.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásáig a Támogató
részére átadta az alábbi dokumentumokat, és a Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával
nyilatkozik arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Kedvezményezett által
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának
időpontjában változatlanul fennállnak:
- adatlap a támogatás igényléséhez a Támogató által meghatározott formában;
- az Ávr. -ben meghatározott nyilatkozatok a Támogató által meghatározott formában;
- a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály stb.);
- a Kedvezményezett létezését igazoló hiteles okirat (cégkivonat, cégbejegyző végzés,
nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból, egyéni vállalkozói
igazolvány hiteles másolata, ahol jogszabály előírja, működési engedély hiteles másolata stb.)
- a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta);
- a Kedvezményezett képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló okirat;
- a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a jelen szerződés 6.4.
pontjában meghatározott elszámolás benyújtási határidejét követő 5 naptári évvel megegyező
határidőig a Támogató javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával
visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt
nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt; amennyiben a Kedvezményezett több
bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének
sorrendjéről
- fenntartási időszakra a támogató által vagy a jogszabályban előírt további (beszedési
megbízáson felüli) biztosítékok rendelkezésre állnak (különösen, de nem kizárólagosan:
zálogjog, kezesség, óvadék)
- egyéb
10.2. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával
a) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal a támogatást igénylővel,
akivel szemben Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
b) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás – és
amennyiben előírásra került a saját forrás - rendeltetésszerű felhasználását és
elszámolását, illetve a jelen szerződésnek való megfelelést a Támogató, a támogató
megbízott közreműködője, és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek (pl. állami
szervek) ellenőrizhetik, amely ellenőrzés során Kedvezményezett köteles az ellenőrző
szervek képviselőit munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok,
számlák, a támogatott tevékenység megvalósulását igazoló okmányok, bizonylatok,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

illetve egyéb számviteli relevanciájú iratok mindegyikének teljes körű rendelkezésre
bocsátásával, továbbá a fizikai teljesítés vizsgálatában – legjobb tudása szerint segíteni;
tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a d) pontban rögzített ellenőrzéshez
kapcsolódóan Támogató jogosult a Kedvezményezett adatait az ellenőrzésben részt
vevő harmadik személyek számára kizárólag az ellenőrzés szabályszerű lefolytatása
céljából továbbítani;
kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Ectv.) 30.§ szerint a beszámolóját letétbe helyezte;
tudomásul veszi, hogy amennyiben százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem az
Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő
kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási szerződés hatálya alatt a
Kedvezményezett személyében jogutódlás történik, akkor a jogutód a jogutódlást
követő 30 napon belül írásban köteles nyilatkozni arról, hogy az Áht.-nak és a
támogatási szerződésnek a Kedvezményezettre vonatkozó követelményeit teljesíti,
azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
hozzájárul, hogy Támogató, a Támogató részére a továbbadott támogatás forrását
képező költségvetési támogatást folyósító költségvetési szerv igénylése esetén a
Kedvezményezett adatait is tartalmazó adatszolgáltatást teljesítse.
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának Támogató által ellenőrzéssel
megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;
tudomásul veszi a különböző állami szervek által a támogatás jogszerű és
rendeltetésszerű felhasználására irányuló ellenőrzési kezdeményezését, melyben
Kedvezményezett köteles az állami szervek képviselőit munkájukban a helyszínen is –
a megfelelő dokumentumok, számlák, a támogatott tevékenység megvalósulását igazoló
okmányok, bizonylatok, illetve egyéb számviteli relevanciájú iratok mindegyikének
teljes körű rendelkezésre bocsátásával, továbbá a fizikai teljesítés vizsgálatában –
legjobb tudása szerint segíteni;
tudomásul veszi, miszerint köteles biztosítani, hogy a Támogató, az általa megbízott
személy, valamint ellenőrzést végző szerv(ek), illetve személy(ek) a feladat
teljesítésének ideje alatt és azt követően a támogatás felhasználásának jogszerűségét –
beleértve a jelen szerződésnek való megfelelést is – bármikor, folyamatosan ellenőrizze;
tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, így
különösen a szerződésben foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének
elmaradását illetően a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

10.3. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a
Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a támogatás egyéb - a
támogatási felhívásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a
jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás
következik be, - különösen ha a Kedvezményezett ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul,
vagy a helyzetében olyan változás áll be amely jelen szerződés célját veszélyezteti vagy
ellehetetleníti - a Kedvezményezett a tudomására jutástól, vagy az eljárás megindulásától
számított 8 (nyolc) napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.
10.4. Ha a Támogató a 10.3. pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a
10.3. pontban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 8
napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás
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feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben
annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti
részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
10.5. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem
minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek
megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra
vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a
támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten
megtiltotta.
Az Ectv. 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet
kaphat költségvetési támogatást - ide nem értve az Ectv. 54. § szerinti támogatásokat -, amely
az Ectv. 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.
10.6. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során – a média, ill. közösségi média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám
és PR anyagokon - köteles a Támogató teljes nevének és Támogató által rendelkezésre bocsátott
logójának, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő
megjelentetésére lehetőség szerint jól látható helyen, illetve Kedvezményezett köteles
lehetőségei szerint a Támogatót, illetve annak tevékenységét a támogatott esemény során egyéb
alkalmas módon népszerűsíteni, a jelen pontban foglalt kötelezettség teljesítésére a támogatás
elszámolására vonatkozó beszámolóban kitérni. Kedvezményezett jelen pont szerinti
kötelezettségének további részleteiről – igény esetén - a felek a jelen szerződés aláírását
követően külön szerződésben állapodhatnak meg. A Kedvezményezett a Támogató nevének,
logójának feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt,
ingyenesen jogosult.
A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve eseménnyel kapcsolatosan
tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés stb.) a Támogatót a
támogatott esemény rendezvény tervezett határnapját megelőző legalább 15 nappal korábban
tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a
Támogató ezt igényli - a Támogatóval együttműködni.
Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár stb.) támogatása esetében a Kedvezményezett vállalja
a kiadvány 1 (egy) példányának a Támogató részére való ingyenes átadását.
10.7. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy az 1. pontban írt támogatási felhívás
dokumentációjának részét képező Adatkezelési tájékoztatót teljes körűen megismerte, az abban
foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Kedvezményezett továbbá gondoskodik arról, hogy az
Adatkezelési tájékoztatót minden harmadik személy, akinek személyes adatai a Támogató
számára továbbításra kerülnek jelen szerződés keretében (például a beszámoló részeként),
megismerhesse az Adatkezelési tájékoztatót. Kedvezményezett szavatolja továbbá, hogy az
ilyen harmadik személyek tekintetében a maga részéről az adatkezelés, illetve adattovábbítás
jogalapja a vonatkozó jogszabályok szerint fennáll.
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10.8. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
10.9. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban az Áht. és az Ávr. – a jelen szerződésben
foglalt eltérésekkel irányadók. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Áht. és Ávr. bármely
rendelkezésétől eltérően, kizárólag a jelen szerződésben rögzített esetben tekinthetnek el a
támogatási szerződés módosításától.
A felek a jelen, 11 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
A szerződés 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből
2 db a Támogatónál, 1 db a Kedvezményezettnél marad.
Mellékletek:
I.
A támogatás céljával kapcsolatos melléklet (kérelem és adatlap)
II.
Költségterv az igényelt támogatás felhasználására
III.
Felhatalmazó levél
IV.
Sorba állítási nyilatkozat

Budapest, 2019.

Budapest, 2019.

……………………………….
Támogató
(ph.)

……………………………….
Kedvezményezett
(ph.)

…………………………
pénzügyi ellenjegyző
Támogató
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