
 

 

 

236/2013. (V.27.) sz. 
 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 
 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága az egyszemélyes állami tulajdonban lévő Bányavagyon-

hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési jogkörében eljárva a 2006. évi IV. törvény 

168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Alapítói Határozatot hozta: 

 

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a társaság 2013. évi 

üzleti tervét az alábbi főbb adatokkal: 

adatok eFt-ban 

A tétel megnevezése 2013. év Terv 

Értékesítés nettó árbevétele  3.886  

Aktivált saját teljesítmények értéke 0  

Egyéb bevételek 1.056.306  

Anyagjellegű ráfordítások  649.506  

Személyi jellegű ráfordítások  285.606  

Értékcsökkenési leírás  26.597  

Egyéb ráfordítások 95.649  

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2.834  

Pénzügyi műveletek bevételei  15.822  

Pénzügyi műveletek ráfordításai  0  

Pénzügyi műveletek eredménye 15.822  

Szokásos vállalkozási eredmény 18.656  

Rendkívüli bevételek 9.000  

Rendkívüli ráfordítások 0  

Rendkívüli eredmény 9.000  

Adózás előtti eredmény 27.656  

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a társaság 2013. évi számviteli bérköltségét 156.851 ezer Ft 

összegben állapítja meg 24 fő átlagos állományi létszám esetére. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a társaság 2013. évi 

közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 



 

 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

Kiírás 

formája 

Tervezett 

eljárási típus 
Időbeli ütemezés 

A szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

A közbeszerzéshez 

kapcsolódó 

kötelezettségvállalás 

stb. alapján az 

Alapszabály/Alapító 

Okirat szerinti 

hatáskör 

(első számú vezető/ 

ügyöntő B/ alapító 

/tag- illetve közgyűlés 

stb.) 

(önálló/konzorciumi/régiós/

országos/egyéb) 

az eljárás 

megindításána

k tervezett 

időpontja 

szerződés 

megkötésének 

tervezett 

időpontja 

I. Árubeszerzés 
        

          

          

          

          

II. Építési beruházás 
        

          

          

          

 

III. Szolgáltatás-megrendelés        

Herendi külfejtés 

tájrendezése 
71420000-8 

Kbt. Második 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. május 2013. július 180 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Budafai 

meddőhányó 

tájrendezése 

71420000-8 
Kbt. Második 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. június 2013. szeptember 4 év nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Szücsi X. 

lejtősakna 

tömedékelése 

71500000-3 
Kbt. Harmadik 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. március 2013. május 180 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Meddő CH kutak 

felszámolása I. 

ütem 

76490000-4 
Kbt. Harmadik 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. február 2013. május 180 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Meddő CH kutak 

felszámolása II. 

ütem 

76490000-4 
Kbt. Harmadik 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. július 2013. szeptember 90 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 
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alapján 

Meddő CH kutak 

felszámolása III. 

ütem 

76490000-4 
Kbt. Harmadik 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. július 2013. szeptember 365 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Meddő CH kutak 

körzetének 

tájrendezése I. 

ütem 

71420000-8 
Kbt. Második 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. június 2013. augusztus 90 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Meddő CH kutak 

körzetének 

tájrendezése II. 

ütem 

71420000-8 
Kbt. Második 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 
2013. július 2013. szeptember 90 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

Meddő CH kutak 

körzetének 

tájrendezése III. 

ütem 

71420000-8 
Kbt. Második 

Rész 
önálló 

hirdetményes, 

nyílt 

2013. 

augusztus 
2013. október 90 nap nem 

Ügyvezető igazgatói 

hatáskör az Alapító 

Okirat 12.6 pontja 

alapján 

 

IV. Építési koncesszió         

          

          

          

V. Szolgáltatási koncesszió 
        

          

          

          

          

 



 

2. Az MNV Zrt. Igazgatósága megállapítja, hogy a társaság ügyvezető igazgatója a 2012. 

évi prémiumfeladatait teljesítette, így Czémán Miklós úr részére a 2012. évi alapbérének 50 

%-ával megegyező összegű prémium kifizetését hagyja jóvá azzal, hogy a prémium 

kifizetésére kizárólag az MNV Zrt. 2012. március 26. napján kelt, MNV/01/8770/0/2012. 

iktatószámú levelében írt, előzetes bejelentési kötelezettség teljesítését követően kerülhet. 

 

3. Az MNV Zrt. Igazgatósága - a társaság Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója 

jelentésének ismeretében - elfogadja a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 

2012. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, valamint közhasznúsági mellékletét 

1.111.803 eFt mérlegfőösszeggel, 26.544 eFt adózás előtti eredménnyel, 26.493 eFt adózott és 

mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék 

javára kell elszámolni. 
 

Mérleg 

 

Tétel megnevezése 2011. évi Tény (eFt) 2012. évi Tény (eFt) 

A. Befektetett eszközök 396.115 376.895 

I. Immateriális javak 221.060 210.071 

II. Tárgyi eszközök 175.055 166.824 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 1.813.122 733.482 

I. Készletek 3.093 3.093 

II. Követelések 75.578 37.657 

III. Értékpapírok 1.688.981 375.006 

IV. Pénzeszközök 45.470 317.726 

C. Aktív időbeli elhatárolások 12.354 1.426 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2.221.591 1.111.803 

D. Saját tőke 417.616 444.109 

I. Jegyzett tőke 20.000 20.000 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 

III. Tőketartalék 0 0 

IV. Eredménytartalék 382.039 397.616 

V. Lekötött tartalék 0 0 

VI. Értékelési tartalék 0 0 

VII. Mérleg szerinti eredmény 15.577 26.493 

E. Céltartalékok 83.881 83.736 

F. Kötelezettségek 108.480 152.137 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3.117 3.117 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 105.363 149.020 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1.611.614 431.821 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.221.591 1.111.803 

 



 5 

Eredménykimutatás 

 

Megnevezés 2011. évi Tény (eFt) 2012. évi Tény (eFt) 

I: Értékesítés nettó árbevétele 14.284 7.174 

II. Aktivált saját telj. értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 824.995 2.220.085 

IV. Anyag jellegű ráfordítások 476.378 1.886.703 

V. Személyi jellegű ráfordítások 290.970 272.765 

VI. Értékcsökkenési leírás 27.196 25.163 

VII: Egyéb ráfordítások 105.797 67.439 

A Üzemi tevékenység eredménye -61.062 -24.811 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 28.724 43.471 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 112 

B Pénzügyi műveletek eredménye 28.724 43.359 

C Szokásos vállalkozási eredmény -32.338 18.548 

X. Rendkívüli bevételek 48.044 7.996 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

D. Rendkívüli eredmény 48.044 7.996 

E. Adózás előtti eredmény 15.706 26.544 

XII. Adófizetési kötelezettség 129 51 

F. Adózott eredmény 15.577 26.493 

22. Eredménytartalék igénybevétele 

osztalékra, részesedésre  

0 0 

23.Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 

G. Mérleg szerinti eredmény 15.577 26.493 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a társaság 2012. évi korrigált számviteli bérköltségét 159.545 ezer 

Ft összegben állapítja meg. 

 

4. Az MNV Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a társaság Alapító Okiratának 10.3. m) pontja 

szerinti társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú 

tevékenység folytatására szóló – a határozat 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező – 

2013. évi támogatási szerződés megkötését és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Budapest, 2013. május 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pál Ákos    dr. Szondy Szilvia 

igazgató    igazgató-helyettes 
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1. sz. melléklet 

iktatószám: EGF/9018/2013-NFM_SZERZ 

Támogatási szerződés 

 

amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

 székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 

 képviseli: Németh Lászlóné miniszter 

 a továbbiakban: Támogató, 

  

másrészről a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

 képviseli: Czémán Miklós ügyvezető 

 cégjegyzékszáma: 01-09-908199 

 adószám: 22143200-2-41 

 számlavezető neve: Magyar Államkincstár 

 számlaszáma: 10032000-00288011-00000024 

 a továbbiakban: Támogatott 

(a továbbiakban együttesen: Felek) kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme 

 

1.1. A támogatás célja a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó 

környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, az állami szénbányászatból 

kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő 

szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban 

történő közreműködés. A Támogatott részletes feladatait a szénbányászati 

szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeli feladataihoz illeszkedő új szervezeti rendszer 

kialakításáról szóló 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 2. és 3. pontja tartalmazza. 

  

1.2. Támogatott az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi 

támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások 

mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ a) pontja és 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint 

2013. évre  1.000,0 millió Ft összegű egyedi támogatást, illetve költségtérítést 

igényelhet bányászati támogatás (a továbbiakban együttesen: Támogatás), 

bányabezárás jogcímén a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: jelen szerződés) 

1. számú mellékletében részletezett feladatok (a továbbiakban: Feladatok) 

megvalósítására. 

 

1.3. Felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználása elsődlegesen a Korm. rendelet előírásai 

szerint történik, tekintettel arra, hogy az általános szabályokat tartalmazó az 

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

rendelethez (a továbbiakban: Ávr.) képest az speciális szabályokat tartalmaz és annak 

kiadására később került sor. Erre tekintettel a támogatás folyósítására és az azzal 

történő elszámolásra a Korm. rendeletben meghatározott ütemezés mellett kerül sor, az 

ott meghatározott módon. 
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1.4. Jelen szerződés a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött 

közhasznú szerződésnek is minősül. A Támogatott kijelenti, hogy a gazdálkodása 

során elért eredményét az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú 

tevékenységekre fordítja. A Támogatott kijelenti, hogy az üzletszerű gazdasági 

tevékenységét csak a közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében, a közhasznú 

célt nem veszélyeztetve gyakorolja, és ezen tevékenységéhez nem vesz igénybe 

támogatást. 

 

1.5. A Támogató hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatott Alapító Okiratában meghatározott 

körben üzletszerű gazdasági tevékenységet is gyakoroljon, azonban ez a tevékenység a 

Támogatásból nem kereszt-finanszírozható. A Támogatott kijelenti, hogy gondoskodik 

az üzletszerű gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés elkülönített 

kezeléséről. 

   

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1 Támogató 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint összegben – Magyarország 2013. 

évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 21. címének, 1. alcímének, 2. 

jogcímcsoportjának: „Bányabezárás” költségvetési előirányzat terhére (ÁHT azonosító 

szám: 031260) vissza nem térítendő támogatást nyújt a jelen szerződésben foglalt 

feltételek szerint a Támogatott részére a Feladatok megvalósítására.  

 

Támogatott a Támogatást kizárólag a Feladatok megvalósításához – a jelen 

szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelően –, valamint a Támogatott Alapítói Okiratban meghatározott közhasznú 

tevékenységével kapcsolatos működési kiadásaira használhatja fel, a Támogatás hitel 

fedezetéül nem szolgálhat, hitel törlesztésére nem használható fel. 

 

2.2. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik a – a megvalósítandó 

Feladatokat tartalmazó – Projekt feladatterv (1. számú melléklet), valamint a Projekt 

költség- és ütemterv (2. számú melléklet). 

 

2.3. A Támogatás intenzitása: 100% 

 

2.4. Támogatott a Projekt költség- és ütemterv 2. számú táblázatban részletezett 

részfeladatok között a támogatási főösszeg 30%-áig, illetve a 4. számú táblázatban 

szereplő működési kiadások összegének 5%-áig a működési kiadások költségsorai 

között a Támogató előzetes értesítése mellett saját hatáskörben átcsoportosíthat 

szerződésmódosítás nélkül.   

 

2.5. A Feladatok műszaki megvalósításának végső határideje: 2014. június 30.  

 

 

3. A Támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 

 

3.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzat a 

Támogatott által a szénbányászati szerkezetátalakításból átvett, továbbá a 

bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú 

meddő szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erőmű integrációs szerződések 



 8 

megkötésekor még nem ismert kötelezettségek – vagyonértékesítésből nem fedezett 

részét finanszírozza. A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a Támogatás 

folyósítására negyedéves ütemezéssel kerül sor. A Támogató a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé a támogatás folyósításáról a Támogatott 

kezdeményezése alapján intézkedik. A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a 

Támogatás felhasználásáról a Támogatott havonta számol be a Támogatónak. 

 

3.2. A tárgyévi támogatás első részletének kifizetését a Támogatott abban az esetben 

kezdeményezheti, amennyiben a tárgyévet megelőző támogatás összegének fel nem 

használt része 150 millió Ft alá csökkent, valamint az addig felhasznált támogatásról 

pénzügyi elszámolást nyújtott be, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig. 

A tárgyévi támogatás utolsó negyedévi részlete abban az esetben hívható le, ha a 

tárgyévet megelőző záró pénzügyi elszámolást, illetve a szakmai beszámolót a 

Támogató elfogadta, és azt írásba jelezte a Támogatott felé. 

 

3.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján központi kezelésű 

előirányzat költségvetési évi kiadási előirányzata terhére olyan kötelezettség 

vállalható, amelyből származó valamennyi kifizetés a költségvetési év december 31-ig 

megtörténik. 

 

  3.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az Európai 

Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, az 

államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek folyósított költségvetési 

támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes személyt, jogi 

személyt, jogi személyiség nélküli más szervezetet terhelő köztartozás összegét - a 

Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság 

adatszolgáltatása alapján - a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami 

adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. 

 

3.5. Támogatott kijelenti, hogy 

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

- a szerződés megkötését megelőző 2 éven belül az államháztartás alrendszereiből 

juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból 

eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, 

- nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása, vagy 

annak megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, 

- megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeinek és az 

Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait 

rendelkezésre bocsátja, 

- a jelen szerződésben szereplő adatok és információk teljes körűek és a 

valóságnak mindenben megfelelnek, 

- jelen támogatási szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg nem nyújtott be.  
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Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt a 

Támogatott a tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles írásban a 

Támogatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

A Támogatott az Ávr. 72. § (2) bekezdés c) pontja szerinti – az Ávr. 72. § (1) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel benyújtott – nyilatkozatának másolatát jelen 

szerződés 3. melléklete tartalmazza.  

 

A Támogatott Ávr. 72. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát jelen szerződés 

4. melléklete tartalmazza. 

 

3.6. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladatok megvalósítása érdekében 

beszerzett eszközöket (a továbbiakban: eszközök) a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal kezeli, az eszközök karbantartásáról haladéktalanul gondoskodik, és a 

Feladatok megvalósítására tekintettel vállalja azok folyamatos üzemképes állapotban 

tartását, valamint viseli a fenntartásukkal járó terheket, a rendkívüli javítások és 

helyreállítások költségeit.  

  

A Támogatás terhére létrehozott vagyon, illetve az eszközök mindaddig, amíg a 

számviteli előírások szerint az eszközök az értékcsökkenési leírási kulcsok alapján 

nulla értékre leírásra nem kerülnek, csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a 

foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, 

átruházásával idegeníthetők el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg. 

 

A Támogató előzetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 

átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott, egy-egy vagyontárgy 

pótlással együtt járó selejtezése. 

 

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése, illetve elmulasztása súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

3.7.  A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó elszámolására nem használható 

fel. Amennyiben Támogatott általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, úgy a 

támogatási összeg az általa benyújtott számlákon szereplő nettó (általános forgalmi 

adó nélkül számított) összeg, ha általános forgalmi adó visszaigénylésére nem 

jogosult, úgy a számlaérték bruttó összege alapján kerül meghatározásra. 

  

 Támogatott kijelenti, hogy jelen jogviszonyra tekintettel a szénbányászati területen 

általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult, azonban a szénhidrogénes 

területén általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult. 

 

A Támogatott az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a tudomására 

jutástól számított 8 napon belül köteles a Támogatónak írásban bejelenteni. A változás 

bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével a 

Támogatott köteles elszámolni, illetve azt visszafizetni. 

 

3.8. A Támogatott jogosult közreműködőt bevonni a 2. mellékletben foglalt Projekt 

költség- és ütemterv 2. számú táblázatában megjelölt feladatok ellátása során. 
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4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 

  

4.1. Támogatott a Támogatás felhasználásáról – a Támogatás egyes részleteit illetően – a 

4.2.1., a 4.2.2., illetve a 4.2.3. pontokban foglaltaknak megfelelően beszámolni 

köteles. A pénzügyi elszámolások benyújtásának határideje a tárgyhót követő hónap 

vége. A Támogatott a Feladatok elvégzéséről negyedévente számol be a 

tárgyidőszakot követő hónap végéig. 

 

A záró pénzügyi beszámoló és a záró szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 

2014. szeptember 15.  

  

4.2.1. Támogatott a 4.1. pont szerinti elszámolás keretében köteles a Támogató részére a 

pénzügyi elszámolásokat – elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli 

előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez 

csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazítást, továbbá a kifizetést 

igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a 

Támogatott vonatkozó banki kivonatát, kivonatait) – havonta benyújtani. Az 

elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve 

egyéb bizonylat eredeti példányára az alábbi záradékot szükséges felvezetni: „A 

bizonylat összegéből az NFM/9018/2013-NFM_SZERZ támogatási szerződés alapján 

elszámolva X Ft.” 

 

4.2.2. Támogatott a pénzügyi elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy az 

illetmény/munkabér és munkaadókat terhelő járulék költségek elszámolását 

alátámasztó analitikus kimutatás rendelkezésre áll. Az analitikus kimutatást oly módon 

kell elkészíteni, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen 

beazonosíthatóak legyenek. 

 

4.2.3. Az elszámoló lapnak tartalmaznia kell: 

- a Támogatott nevét, székhelyét, adószámát;  

- jelen szerződés iktatószámát; 

- a jelen szerződés hatálya alá eső eszközök és szolgáltatások megjelölését;  

- egy számlaösszesítőt, amelynek tartalmaznia kell az elszámolni kívánt és a 

Támogatott által kiegyenlített számlák tekintetében 

 a számlaszámot, 

 a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), 

 a számla kiállításának idejét,  

 a számla teljesítési időpontját, 

 a fizetési határidőt, 

 a nettó és bruttó számlaértéket, 

 az eszköz/szolgáltatás statisztikai besorolási számát, 

 az eszköz/szolgáltatás szövegszerű megnevezését. 

 

Támogatott az elszámolás során köteles külön nyilatkozni arról, hogy a pénzügyi 

elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok összegszerűségéről, 

jogszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen 

felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat 

hiányában a beszámoló nem fogadható el. 

 

A Támogatott a pénzügyi elszámolásokon keresztül maradéktalanul köteles 

elszámolni a Támogatóval az igénybevett támogatás mértékéig. 
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 Támogatott a havi pénzügyi elszámolás mellett a szerződésben vállalt feladatai 

megvalósításáról köteles – a jelen szerződés iktatószámára való hivatkozással – 

negyedévente szakmai beszámolót, valamint záró pénzügyi elszámolást, illetve záró 

szakmai beszámolót is készíteni, amely tartalmazza a szerződés céljának (a 

Feladatoknak) megvalósulását, a Feladatok megvalósításához szükséges, 

Támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét, illetve szolgáltatások 

igénybevételét. 

 

4.3. A pénzügyi elszámolási kötelezettség, valamint a szakmai beszámolók benyújtásának 

elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató a további támogatás 

folyósítását felfüggeszti, amíg a Támogatott ezen kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4.4. A pénzügyi elszámolások, valamint a záró pénzügyi elszámolás elfogadására, illetve a 

szakmai beszámolók, valamint a záró szakmai beszámoló jóváhagyására és a teljesítés 

igazolására az Energiaellátási és Gazdálkodási Főosztály vezetője jogosult a Támogató 

képviseletében. Támogató a pénzügyi elszámolások, valamint a záró pénzügyi 

elszámolás, illetve a szakmai beszámolók, valamint a záró szakmai beszámoló 

jóváhagyásáról Támogatottat írásban értesíteni köteles. 

 

4.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan számla számolható el és 

egyenlíthető ki a Támogatásból, amelyen szereplő teljesítés dátuma a jelen szerződés 

hatálybalépésével megegyező, vagy azt követő időpont, illetve 2014. június 30. napját 

megelőző, vagy azzal megegyező időpont. 

 

4.6. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül 

Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Amennyiben akár a szakmai 

beszámolók, vagy záró szakmai beszámoló, akár a pénzügyi elszámolások, vagy a záró 

pénzügyi elszámolás hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a Támogatás 

szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató Támogatottat 

hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás benyújtását követően a Támogató a szakmai 

beszámolók, a záró szakmai beszámoló, a pénzügyi elszámolások és a záró pénzügyi 

elszámolás elfogadásáról a megküldött adatok alapján hozza meg döntését, további 

hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben Támogatott a szakmai beszámolók, a záró 

szakmai beszámoló, a pénzügyi elszámolások, illetve záró pénzügyi elszámolás 

benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

4.7. A jelen szerződés szerinti Támogatás az esetben tekinthető befejezettnek és lezártnak, 

ha Támogatott a Feladatokat megvalósította, a jelen szerződés szerint Támogatottat 

megillető támogatási összeg Támogatott részére maradéktalanul kifizetésre került és a 

Támogató jóváhagyta Támogatott jelen szerződés alapján benyújtott valamennyi 

szakmai beszámolóját és valamennyi pénzügyi elszámolását, továbbá záró pénzügyi 

beszámolóját, illetve záró szakmai beszámolóját. 

 

 

5. Szerződésszegés és következményeik 

 

5.1. Amennyiben az 5.3. pont a), c)-d) és i) alpontjaiban meghatározott bármely körülmény 

bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest változik, 

vagy a támogatás egyéb, a jelen szerződésben rögzített feltételeiben változás 

következik be, a Támogatott köteles e tényt a tudomására jutástól számított 8 napon 
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belül írásban a Támogatónak bejelenteni. A jelen pontban foglalt, továbbá a 3.5, a 3.7, 

a 7.1. és 7.2. pont szerinti bejelentést követően a Támogató 15 napon belül 

gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

5.2. Amennyiben a Feladatok megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból 

meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az 5.1. pont szerinti jelentési kötelezettség 

teljesítése mellett az igénybe még nem vett támogatásról a Támogatottnak le kell 

mondania. 

 

5.3. Támogató a szerződéstől való elállásra jogosult, ha az alábbi esetek bármelyike 

bekövetkezik: 

a) a megvalósítási időszak kezdetét követő három hónapon belül a Feladatok 

valamelyikének megvalósítása nem kezdődik meg, vagy Támogatott a Támogatás 

igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő 

alatt írásban sem menti ki; 

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

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor; 

c) a Feladatok teljesítése meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

d) az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási 

döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására; 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve 

más jogszabályi kötelezettségét (így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 

kötelezettségének, és ennek következtében a Feladatok szabályszerű 

megvalósítását nem lehet ellenőrizni); 

f) a 3.5., 3.7., az 5.1., a 7.1. és 7.2. pontban előírt bejelentési kötelezettségeket a 

Támogatott az ott rögzített határidőn belül nem teljesíti; 

g) a Támogatott a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől – kivéve a 

2.4. pontban foglaltakra – akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja 

fel; 

h) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a 

Támogatás igénybevételére a Támogatott nem volt jogosult; 

i) a Támogatott a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 72. §-a alapján adott 

nyilatkozata bármelyikét visszavonja; 

j) a 4.1. pont szerinti elszámolást a Támogatott az ott megjelölt határidőben nem 

nyújtja be, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató írásbeli 

felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget kötelezettsége 

teljesítésének; 

k) a Támogatott a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató 

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

l) a Támogatott egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

 Ha a Támogatott neki felróható okból nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt 

bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

 Az elállás a szerződést felbontja és a Támogatott az addig részére jelen szerződés 

alapján folyósított támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. számú 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelt összegben köteles visszafizetni 

Támogató részére. A kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának 

napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A visszafizetési 
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kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Támogatott a Ptk. szerinti késedelmi 

kamatot köteles megfizetni. 

 

5.4. Amennyiben a Támogatott a szerződésben vállalt kötelezettségeit – neki fel nem 

róhatóan – nem, vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás – törvény, 

illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – annak zárolásával, törlésével 

visszavonásra kerül.  

 

5.5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás jogszerűen fel nem használt 

részét – a vonatkozó elszámolással együtt – visszafizeti a NAV Egyedi támogatás 

folyósítás 10032000-01905049 számú számlája javára. 

 

5.6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést felmondja, attól 

eláll, továbbá, ha a Támogató az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján elrendeli a 

Támogatás visszafizetését, a Támogatott köteles az addig nyújtott Támogatás 

jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak jogszabálysértéssel, nem rendeltetésszerű 

vagy szerződésellenes felhasználással arányos részét az 5.3. pont szerint számított 

kamattal (késedelmi kamattal) növelt mértékben visszafizetni. 

 

5.7. Támogató a Támogatott részére jelen szerződés alapján folyósított támogatás 

visszafizetésére és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló 

követelését beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti, amennyiben a fizetési 

felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a Támogatott 

fizetési kötelezettségét nem teljesíti és visszafizetési kötelezettség részletfizetés 

formájában történő engedélyezésére sem kerül sor.  

 

Támogatott kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor kizárólag a szerződés 6. 

mellékletében felsorolt bankszámlákkal rendelkezik és vállalja, hogy számlavezető 

bankjánál bejelenti a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 

jogosultságát azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval 

együttesen, annak szignálásával jogosult. 

 

A Támogatott számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazása a Támogató 

beszedési jogának biztosítására a jelen szerződés 5. mellékletét képezi. 

 

 

6. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 

 

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

személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá 

jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek – a Támogatott szükségtelen zavarása 

nélkül – bármikor, bárhol ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző 

szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó 

dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni.  

 

6.2. Támogatott kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul, 

és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit 

biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére – jelen szerződés 

tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és 

felhasználásával kapcsolatos körülményekről – az általuk megkívánt és szükséges 

tájékoztatást, beleértve a Feladatok megvalósításába bevont közreműködőkkel kötött 

szerződéseit és megállapodásait is. Támogatott harmadik személyek irányába nem 
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vállalhat olyan kötelezettséget, mely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított 

szervezetek vagy személyek részére a Támogatás felhasználásával kapcsolatos 

vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, 

dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 

 

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

Támogatás felhasználása során, illetve a Feladatok teljesítését illetően a Támogatás 

folyósításának megszűnését követően, utólagosan is sor kerülhet. 

 

6.4. Támogatott köteles a Támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából 

elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek 

megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.  

 

6.5. A 6.2., 6.3. és 6.4. pontokban foglalt kötelezettségek Támogatott által történő 

elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.  

 

 

7. Támogatott adatszolgáltatási kötelezettsége 

 

7.1. Amennyiben Támogatott jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik 

be, azt köteles 8 napon belül írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés 

megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez 

esetben Támogató a Támogatott részére továbbítandó küldeményeit a jelen 

szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 

 

7.2. Amennyiben Támogatottnak a szerződésben megjelölt bankszámláira vonatkozó 

adataiban bármilyen változás következik be, vagy a jelen szerződésben megjelölt 

bankszámláin kívül további bankszámlát nyit, köteles azt Támogató felé 8 napon belül 

bejelenteni. Amennyiben Támogatott Támogatót új bankszámla megnyitásáról értesíti, 

úgy az értesítéshez csatolnia kell a Támogató beszedési megbízásra vonatkozó, az új 

bankszámlát érintő felhatalmazását. 

Amennyiben Támogatottnak a bankszámláira vonatkozó – a jelen szerződésben 

feltüntetett – adatszolgáltatásáról kiderül, hogy az nem volt teljes körű, illetve 

amennyiben Támogatott a beszedési megbízással kapcsolatban jelen szerződésben 

vállalt bármely kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

 

8. Adatkezelés 

 

8.1. Jelen szerződés aláírásával Támogatott tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás 

tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra 

hozható. 

 

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

személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar 

Államkincstár továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselőit 

ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a 

Feladatok megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, 

valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a jelen 

jogviszonnyal összefüggő és Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján közérdekből 

nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, 
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beleértve a Feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött 

szerződéseit és megállapodásait is. 

 

8.3. Támogatott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés 

teljesítése során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső 

adatokat a Támogató közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje. 

 

8.4. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 81. §-a 

értelmében nem minősül üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos 

adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli. 

 

8.5. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a 

Feladatokért felelős, illetve a Feladatok megvalósításában részt vevők személyes 

adatainak Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, 

tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárulnak. Ennek alapján 

Támogatott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése 

az érintettek hozzájárulásával történik. 

 

 

  9. Egyéb rendelkezések 

 

9.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos 

közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási 

összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. 

 

9.2. Támogatott a Feladatok megvalósítása során Támogatás terhére a százezer forint 

értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére 

irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Jelen pont alkalmazásában írásban kötött 

szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. 

 

9.3. Felek kötelesek a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni. 

 

9.4. A felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 

jelölnek meg az alábbiak szerint: 

 Támogató képviselője 

Horváth Zoltán főosztályvezető 

tel: (36)-1-795-74-29 

fax: (36)-1-795-06-45 

e-mail: zoltan.horvath@nfm.gov.hu 

cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 

 Támogatott képviselője 

Czémán Miklós ügyvezető igazgató 

tel: (36)-1-336-74-38, mobil: (36)-30-908-9004 

fax: (36)-1-336-7838 

e-mail: czeman.miklos@bvh.hu 

cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

mailto:ferenc.hizo@nfm.gov.hu
mailto:czeman.miklos@bvh.hu
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Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 

írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell 

megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó 

személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a 

címzett igazoltan átvette. 

 

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés 

akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról 

automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a 

küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” 

jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának 

napját kell kézbesítés napjának tekinteni. 

  

A felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy 

adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók 

személyében vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen 

megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban 

bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának. 

 

9.5. A Támogató nem vállal semmilyen felelősséget Támogatott tevékenységéért a 

Feladatok megvalósítása során. A Támogatott kijelenti, hogy beszerez minden olyan 

engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a Feladatok jogszerű megvalósításához, és a 

jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

 

9.6. Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének 

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

szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a 

szerződő felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 

9.7. Jelen szerződés annak minden fél által történő aláírása napján lép hatályba és 

határozott – a 4.7 pont szerinti feltételek teljesüléséig terjedő – időtartamra jön létre. 

 

9.8. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 

mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén a felek a 

Támogató birtokában lévő eredeti példányt tekintik irányadónak. 

 

9.9. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 

9.10. A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Áht., az Ávr. a 

Ptk., az információs önrendelkezés jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, illetve a 

Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 

9.11. Jelen támogatási szerződés csak írásban, mindkét fél által aláírt dokumentummal 

módosítható figyelembe véve az Ávr. 83. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
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A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – 3 példányban  – jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Projekt feladatterv 

2. számú melléklet: Projekt költség- és ütemterv 

3. számú melléklet: a Támogatott Ávr.72. § (2) bekezdés c) pontja szerinti – az Ávr. 72. § 

(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel benyújtott – nyilatkozatainak másolata 

4. számú melléklet: a Támogatott Ávr.72. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 

nyilatkozatainak másolata 

5. számú melléklet: Támogatott – számlavezető bank által érkeztetett – felhatalmazása a 

Támogató beszedési jogának biztosítására 

6. számú melléklet: Bankszámlák 

 

 

 

 

Budapest, 2013………… Budapest, 2013………………… 
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