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I. Preambulum
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a
továbbiakban: Támogató) által megkötendő, a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati,
valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.)
SZMM rendeletben (a továbbiakban: R.) rögzített, a támogatás összegéről, felhasználásainak
feltételéről és a pénzügyi teljesítésről szóló Támogatási Szerződéseknek (a továbbiakban:
Támogatási Szerződés).
A jelen ÁSZF és a Támogatási Szerződések együttesen alkotják az Nemzeti Munkaügyi
Hivatal és a Támogatott közötti jogviszony alapját. A jelen ÁSZF-ben, valamint a
Támogatási Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 111. §
(9) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.), az R. és más, irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Támogatott a jelen ÁSZF-et a Támogatási Szerződés aláírásával fogadja el, melynek
megismerését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal legkésőbb a Támogatási Szerződés aláírásának
időpontjában biztosítja, továbbá folyamatosan hozzáférhetővé teszi hivatalos honlapján
(www.munka.hu).

II. Gyakran használt rövidítések
Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
új Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
Ámr.: az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;
Civil tv.: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
Kormányrendelet: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet;
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
Kgt.: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló a 2009.
évi CXXII. törvény
Knyt.: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény
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Mvt.: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
Pp.: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
R.: a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet;
Rendelet: Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet;
Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
NMH: Nemzeti Munkaügyi Hivatal;
NMH MMI: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság;
MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;
EPER: Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer;

III. Értelmező rendelkezések
Adatkezelés: a jelen ÁSZF értelmében adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Költségvetési Szerv: a jelen ÁSZF értelmében költségvetési szervnek minősül
a) a központi költségvetési szerv, a társadalombiztosítási költségvetési szerv, amelyet az
Országgyűlés, a Kormány, vagy - az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal
kivételével - a fejezetet irányító szerv alapíthat;
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, a többcélú kistérségi társulás
alapíthat;
c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a
helyi kisebbségi önkormányzat, vagy a helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű
társulása alapíthat;
d) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján az
országos kisebbségi önkormányzat, vagy az országos kisebbségi önkormányzat jogi
személyiségű társulása alapíthat;
e) köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a köztestület alapíthat.
Közzététel: a pályázati kiírásnak, továbbá a pályázatokról történő döntésnek a megjelentetése
az R. rendelkezéseinek megfelelően.
Miniszter: az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter.
Munkavédelmi Bizottság: az Mvt-ben meghatározott tripartit érdekegyeztető testület
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Pályázatkezelő: az R. alapján a pályázat lebonyolítását és a Támogatási Szerződésben foglaltak
teljesítésének ellenőrzését végző szervezet.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel,
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Támogatott: az a belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarország területén telephellyel,
illetve fiókteleppel rendelkező, a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy

naptári éve működő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,
illetve egyéni vállalkozó, aki az R., illetve a pályázati kiírás szerinti miniszteri döntés
értelmében támogatásra jogosult.

IV. Csekély összegű (de minimis) támogatás
1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Rendelet alapján a Támogatási Szerződés
megkötése
révén
csekély
összegű
támogatásban
részesül,
melynek
támogatástartalmát a Támogatási Szerződés tartalmazza.
2. A Rendelet értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000,- EUR, azaz kétszázezer euronak
megfelelő forintösszeget, illetve a közúti szállítási ágazatban a 100.000,- EUR, azaz
százezer euronak megfelelő forintösszeget.
3. A Támogatott köteles a de minimis támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a
támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrizni, a teljesítésigazolás kiállításáról
számított tíz évig a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából
naprakészen nyilvántartani, illetve a támogatást nyújtó szerv részére adatot
szolgáltatni és a helyszíni vizsgálatot lehetővé tenni.

V. A Támogatási Szerződés megkötése
1. A Támogatási Szerződést írásban kell megkötni. A Támogatott a Támogatási
Szerződés tervezetét a postai úton történő kézbesítését követő 10 munkanapon belül
köteles – a Pályázatkezelőn keresztül – a Támogató részére cégszerűen – aláírva
visszaküldeni.
2. Amennyiben a Támogatott a részére kézbesített Támogatási Szerződés 5 példányát az
ÁSZF V/1. pontban megjelölt határidőben, aláírva nem küldi vissza, abban az
esetben a Támogató úgy tekinti, hogy a Támogatott nem kíván szerződést kötni.
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3. . A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
- a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Pályázatkezelő és a Magyar
Államkincstár a jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelje, és azokról
adatot szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére, így nevét
(megnevezését), lakhelyét (székhelyét) és adószámát / adóazonosító jelét- a Támogató
és a Pályázatkezelő a pályázati dokumentációban megadott adatokat kizárólag a
támogatásnyújtás lebonyolítása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak
továbbítsa, és azokat a támogatás lezárulta után 10 évig megőrizze
-

a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből
nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az
irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az új Áht. 124. § (9) bekezdése
alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint jogszabályban meghatározott más
jogosultak hozzáférjenek.

4. A Támogatás nyújtásának feltétele, hogy Támogatott a Támogatási Szerződés
megkötését megelőzően az alábbi dokumentumokat a Pályázatkezelőhöz benyújtsa:
a.

az adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy 60 napot meghaladó
köztartozása nem áll fenn, vagy az adóhatóság részére fizetési könnyítést –
részletfizetést, fizetési halasztást – engedélyezett;

b.

nyilatkozatát arról, hogy ÁFA visszatérítésre jogosult-e;

c.

a Támogatott képviselőjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, külföldi gazdasági társaság esetén ezek hiteles
fordítását;

d.

jogi státuszának megfelelő a létezést igazoló dokumentum

e.

önerő vállalásának esetén a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló
pénzintézeti igazolást vagy egyéb igazolást,

f.

a Támogatott által aláírt, a Támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata valamennyi bankszámlájára
vonatkozóan a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás
esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt;

g.

részletes költségvetést;

h.

a szerződéskötés évében és az azt megelőző 3 évben általa igénybevett egyedi de
minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozatát;

i.

a pályázati dokumentáció tárolási helyéről szóló nyilatkozatot;

j.

a projekt megvalósításról és a támogatási összeg felhasználásáról szóló
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ütemtervet a Pályázatkezelő által megküldött táblázat alkalmazásával.
k.

amennyiben szükséges, a benyújtott pályázatukkal összhangban lévő, a
jóváhagyott támogatási összeg felhasználására és a pályázati projekt
megvalósítására vonatkozó módosítási kérelmet.

5. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
a.

a szakmai tevékenysége kiterjed a pályázott tevékenységre;

b.

a támogatott tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez szükséges hatósági
engedéllyel – amennyiben szükséges – rendelkezik;

c.

nem áll végelszámolás, csődeljárás - ideértve az adósságrendezési eljárást is vagy felszámolási eljárás alatt, illetve vele szemben nincs folyamatban
végrehajtási eljárás;

d.

a pályázat benyújtását megelőző öt naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási
Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette;

e.

megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

f.

– amennyiben munkáltatónak minősül – az alacsony keresetű munkavállalók
bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX.
törvényben foglalt kötelezettségek megsértése vagy nem teljesítése miatt a
bérkompenzáció hiányát megállapító jogerős határozatot nem hoztak vele
szemben.

g.

civil szervezet esetén a Civil tv. 30. § (1) bekezdésének megfelelően eleget tett a
letétbe helyezési kötelezettségének

h.

Kgt.-ben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett;

i.

a fejlesztési célhoz vagy kutatáshoz igényelt támogatás esetén a fejlesztést,
illetve a kutatást a pályázat benyújtásáig nem kezdte meg;

j.

a támogatás pénzforgalmának bonyolítására kizárólag
Szerződésben megnevezett pénzforgalmi számlája szolgál;

k.

a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs; ezzel összefüggésben
kötelezettséget vállal arra, hogy ha új bankszámlát nyit, azt 15 munkanapon belül
bejelenti a Pályázatkezelőnek, egyúttal csatolja az új bankszámlára vonatkozó
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg
nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.

l.

a pályázatában, valamint a Támogatási Szerződésben megadott adatok,
információk és benyújtott dokumentumok valódiak és hitelesek,

a

Támogatási

m. vele szemben nem áll fenn a közpénzekből Knyt.-ben meghatározott, a
Támogatási Szerződés megkötését kizáró összeférhetetlenségi ok.
6. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
a. nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pályázat kiírását vagy a kérelem
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benyújtását megelőző öt naptári éven belül az államháztartás valamely
alrendszeréből támogatásban részesült és a pályázati igényében valótlan, vagy
megtévesztő adatokat szolgáltatott, valamint az elnyert pályázat alapján kötött
Támogatási Szerződésben foglalt feltételeket megszegte;
b. nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
1.

a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel
nem rendelkezik;

2.

a Támogató által, vagy külön jogszabályban meghatározott mértékű saját
forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem
nyilatkozik az Ámr. 113. § (3) bekezdés aa)–ad) pont szerinti módon;

3.

csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;

4.

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, ha jogszabály, a
pályázati felhívás, vagy a támogató úgy rendelkezett, hogy a támogatási
igény benyújtásának feltétele a támogatás igénylőjének köztartozásmentessége;

5.

Knyt. 6. §-a
támogatásban;

6.

nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

alapján

nem

részesíthető

költségvetésből

nyújtott

c. amennyiben általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, a támogatás
terhére a levonható általános forgalmi adó összegét nem számolhatja el;
d. a Támogatott megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott
program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók.
7. Amennyiben a Támogató a támogatás feltételeként előírja, hogy a Támogatottnak
meghatározott nagyságú saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját
forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, kivéve a támogatást
igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott
célra előirányzott összeget, továbbá az EU Önerő Alapból és a Kbt. 6. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból
finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.

VI. A Támogatási Szerződés módosítása
1. A Támogatási Szerződés - indokolt esetben történő - módosítását a Támogatott a
Pályázatkezelőnél kezdeményezheti.
A
Támogatott
a
Támo gatási
S z e r z ő d é s a l á í r á s á v a l tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés
módosítására legfeljebb X/1. pont szerinti elszámolási határidőn belül tehet
javaslatot. Amennyiben a módosítás iránti igény a támogatás felhasználásának
érdemi feltételeit, illetve a teljesítendő követelményeket érinti - így különösen a
támogatási forma vagy a pályázati cél megváltoztatása esetén-, a módosítást a
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Támogató elnökének indokolt javaslatára a Miniszter, minden más esetben a
Támogató hagyhatja jóvá. A módosításra a Támogatási Szerződés alaki
feltételeinek megfelelő, kétoldalú szerződés- módosítás megkötésével kerülhet sor,
kivéve ha a módosítás kizárólag:
- a projekt megvalósításának ütemezésére
- a támogatási összeg felhasználásának ütemezésére
- pályázat részletes költségvetési tervére
- a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határidejére, illetve
- a Támogatott adataiban bekövetkezett változás rögzítésére vonatkozik.
Ezekben az esetekben a módosításra irányuló kérelem Támogató részéről történő
írásbeli elfogadásával a szerződés módosítása hatályba lép.
A Támogatási Szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott
tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben
meghatározott összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás
biztosítására.
2. A Támogatott köteles a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezni,
a. ha a támogatás felhasználási határidején belül az összköltség csökken, illetve ha a

támogatási összeg egy részéről egyéb okból lemond,

b. ha a megvalósítás során a pályázat részletes költségvetési terv egyes költségvetési

fősorai között a jóváhagyottakhoz képest valamely alsort 20%-ot meghaladó
mértékben kívánja módosítani,

c. a pályázat részletes költségvetési tervben új költségvetési alsort kíván nyitni,
d. ha a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik,

vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved.

2. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat
felülvizsgálni és egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Támogató köteles a
módosítástól számított legkésőbb 15 munkanapon belül a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt hatályos ÁSZF szövegét (www.munka.hu) megismerhetővé tenni,
arról a Támogatottat – a Pályázatkezelő útján – írásban tájékoztatni.
3. A Támogatott az ÁSZF egyoldalú szerződésmódosításáról történt tudomásszerzést
követő 30 napon belül, akadályoztatása esetén legkésőbb azonban a módosítás
közlésétől számított 3 hónapon belül jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni.
Támogatott az akadályoztatás tényét köteles hitelt érdemlő módon igazolni.
Amennyiben a Támogatott él ezzel a jogával, abban az esetben köteles az elállás
közlésétől számított legkésőbb 1 5 munkanapon belül a Támogatási Szerződés
alapján folyósított összeget visszafizetni a Támogató részére az ÁSZF-ben megjelölt
számlaszámra.

10

VII. A támogatás folyósítása
1. A támogatás folyósításának feltétele
-

a szerződéskötési és jogszabályban meghatározott előfeltételek folyamatos
teljesítése és azok igazolása,valamint

-

a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételek teljesítése.

2. Utófinanszírozás
Amennyiben a Támogatott a projekt megvalósítását a szerződés megkötése előtt
megkezdte, illetve megvalósította, a Támogató a támogatást utófinanszírozással
teljesíti, a támogatási (rész)összeg kifizetésének feltétele a szakmai (rész)beszámoló és
pénzügyi (rész)elszámolás benyújtása és annak a Támogató részéről történő
elfogadása.
3. A Támogatott az általa a támogatás kifizetéshez megadott bankszámlára átutalt
összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik,
függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.
4. A folyósítást kizáró okok
4.1. Nem folyósítható támogatás, ha a Támogatott a tárgyévet megelőző évek
költségvetésének terhére Támogató által kiírt azonos támogatási célú pályázatok
vagy támogatási kérelmek (együtt: támogatási igények) alapján ugyanilyen
támogatásban részesült, és a jogszabályban, a korábbi támogatási okiratban vagy a
korábbi Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve beszámolási
vagy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
4.2. Nem folyósítható támogatás, ha a Támogatottnak esedékessé vált és meg nem
fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
- A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság a Magyar
Államkincstár (Kincstár) megkeresésére adatot szolgáltat. Az Ávr. 79.§-a szerint a
Kincstár a megítélt és Támogatott számára folyósításra kerülő költségvetési
támogatásból a köztartozás összegét –legfeljebb a megítélt támogatás összegének
mértékéig– adónemenként, ha pedig valamennyi köztartozásra nem biztosít
fedezetet, akkor a fennálló köztartozás arányaiban adónemenként, utalja át az állami
adóhatóságnak.
- Ha a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 52. § (4) bekezdése szerinti nem
állami intézmény fenntartójának vagy az általa fenntartott intézménynek az állami
adóhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása van, a Kincstár erről értesíti a
költségvetési támogatást folyósító fejezetet irányító szerv vezetőjét. Ha a fejezetet
irányító szerv vezetője úgy nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem állami
intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását
súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás levonása
nélkül utalja át a Támogatottnak.
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- A Támogató a Támogatott részére a köztartozással csökkentett összeget folyósítja. A
visszatartott költségvetési támogatás adóhatóságnak történő átutalásával a
köztartozás megfizetettnek minősül.
- A Támogatott minden esetben a Támogatási Szerződésben meghatározott összegű
támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.
5. A Támogató a folyósítást megelőzően a Pályázatkezelő útján is jogosult ellenőrizni,
hogy
- a Támogatottnak köztartozása nem áll-e fenn, illetve amennyiben az adóhatóság
részére fizetési könnyítést - részletfizetést, fizetési halasztást – engedélyezett,
megfelelő módon eleget tesz-e az abban foglaltaknak, továbbá nem áll-e
végelszámolás, csődeljárás - ideértve az adósságrendezési eljárást is - vagy
felszámolási eljárás alatt, vele szemben végrehajtási eljárást nem indítottak-e.
- hogy a Támogatott eleget tett-e a Támogatási Szerződésben egyedileg
meghatározott kifizetési feltételnek,
- valamint hogy nem áll-e fenn egyéb, a támogatás folyósítását kizáró ok.
6. A Támogató jogosult visszatartani, illetve visszakövetelni a folyósítandó, illetve
folyósított támogatás azon részét, amely a Támogatottat jogszabály, jelen ÁSZF vagy
a Támogatási Szerződés alapján nem illeti meg.
7. Amennyiben a Támogatási Szerződésnek a felek általi aláírására a Támogatási
Szerződésben meghatározott - a támogatás valamely ütemének kifizetésére
vonatkozó - időpontot követően kerül sor, abban az esetben a Támogatási
Szerződésben meghatározott valamennyi ütem feltételeinek teljesítésére, valamint a
támogatási összeg kifizetésére rendelkezésre álló határidő a szerződés aláírásától
számított további 30 nappal meghosszabbodik.
8. Visszatérítendő támogatás esetén a Támogatott legkésőbb a Támogatási
Szerződésben meghatározott f i z e t ési ü t e me zé s s z e ri n t köteles visszafizetni a
számára kifizetett támogatás teljes összegét a Támogató az ÁSZF XIII/3. pontjában
meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Amennyiben a támogatási
összeg, illetve visszafizetés nem történik meg, úgy a Támogatott köteles a
Támogató részére az ÁSZF XIII/3. pontjában meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizetni.

VIII. A támogatás felhasználása
1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a Támogatási
Szerződésben meghatározott célra, a Támogatási Szerződés részét képező
költségvetésben meghatározott tételek szerinti bontásban és a felhasználási
ütemtervben meghatározottak szerint használhatja fel. A Támogatott kizárólag a
támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához
szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket alátámasztó, a támogatási összeg
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felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékeit számolhatja el, amelyek
teljesítésére a felhasználási időtartam alatt került sor.
2. A támogatás a Támogatott folyamatos működésének kiadásaira nem fordítható. A
vissza nem térítendő támogatás nem vehető igénybe, és nem használható fel
nyereségszerző tevékenységre.
3. A Támogatott a támogatási cél megvalósításába közreműködőket vonhat be, azonban
köteles a Kbt. előírásait betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás
lefolytatását nem írja elő, Támogatott köteles a közreműködőket (alvállalkozókat)
olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely
lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását. A Támogatott a
bevont közreműködők tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.
4. A Támogatott a támogatásból létrehozott, illetve megszerzett, tárgyi eszköznek
minősülő vagyontárgyat köteles leltárba venni.
5. A támogatással megvásárolt, létrehozott (ingó és ingatlan) vagyon a működtetési
kötelezettség időtartama alatt csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A működtetési
kötelezettség időtartama
- három év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem éri el a 10 millió
forintot,
- öt év, ha a támogatás összege 10 millió forint vagy azt meghaladó összeg.
A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult
vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy
selejtezése.
6. A megvalósítási költség tervezett előirányzatával szemben az
többletköltség fedezetét a Támogatott a saját forrásából köteles biztosítani.

esetleges

7. Ha a szerződésben vállalt feladatok szerződésszerű teljesítése során a tervezett
összköltség csökken, a Támogatót a Pályázatkezelő útján haladéktalanul, de
legkésőbb az ÁSZF X/1. pont szerinti beszámolóban tájékoztatja.
8. A pénzügyi elszámolás keretében a Támogatott a pályázat egyes költségvetési
fősorain rögzített összegtől lefelé - a különbözetről szóló lemondó nyilatkozat
egyidejű csatolásával - korlátlan mértékben eltérhet, a részletes költségvetési tervének
egyes költségvetési alsorai között a jelen szerződésben jóváhagyottakhoz képest
legfeljebb 20%-kal térhet el (a költségterv más fősorainak megtakarítása terhére, a
támogatás főösszegén belül).
9. Támogatott vállalja, hogy
a.

a támogatásra átutalt összeget elkülönítetten kezeli, annak felhasználásáról
tételes analitikus nyilvántartást vezet;

b.

a támogatásként kapott pénzeszközök felhasználására kiterjedő kormányzati
ellenőrzés lehetőségét biztosítja, az ellenőrzésben közreműködik az illetékes
hatósággal, részükre a tételes analitikus nyilvántartást rendelkezésre bocsátja,
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c.

a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a Támogató
részére a XIII/3 pontban meghatározott módon visszafizeti.

IX. A támogatott tájékoztatási kötelezettsége
A Támogatott a jelen szerződés megkötését követően bekövetkezett változást
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 15 munkanapon belül - a
változást igazoló dokumentumok egyidejű megküldésével - köteles bejelenteni a
Pályázatkezelő útján a Támogatónak, és szükség esetén a Támogatási Szerződés
módosítását kezdeményezni, különösen:
a.

vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási – ideértve az
adósságrendezési eljárást is-, vagy végrehajtási eljárás megindításának tényét,

b.

hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor;

c.

nevének, tulajdonformájának, illetve létesítő vagy alapító okiratának, illetve
egyéni vállalkozói igazolványában rögzített adatainak, az adólevonási
jogosultságának lényeges változását,

d.

a bankszámlájának változását, ideértve új bankszámla nyitását, illetve
bankszámla megszüntetését, új bankszámla nyitása esetén egyidejűleg köteles
megküldeni a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó
nyilatkozatot,

e.

a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély visszavonását,
hatályának lejártát;

f.

támogatási kérelemben megjelölt saját forrás rendelkezésre állását nem igazolja,
(Az
igazolás
a
számlavezető
igazolásával,
hitelszerződéssel,
tagi
kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási
bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt
végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás
másolatával, illetve jogszabály vagy a pályázati kiírás által előírt egyéb okirattal
teljesíthető)

g.

az adott biztosíték megszűnését, megsemmisülését vagy értékének számottevő
csökkenését,

h.

bármely, a Támogatási Szerződés megkötésének vagy az Általános Szerződési
Feltételek elfogadásának feltételül előírt nyilatkozat vagy dokumentum
visszavonását, megsemmisítését,

i.

ha a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, illetve
lényeges késedelmet szenved.
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X. A támogatott beszámolási kötelezettsége a támogatás felhasználásáról
és a pályázat megvalósításáról
1.

A Támogatott az elfogadott támogatási összeg felhasználási ütemterv szerinti
felhasználási időszak utolsó napját követő 30 napon belül, utófinanszírozás esetén a
támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles a Támogató által
meghatározott formában és tartalommal szakmai (rész)beszámolót és pénzügyi
(rész)elszámolást benyújtani a Pályázatkezelő útján a Támogatónak.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az elektronikus úton benyújtott
pályázat esetében az EPER-be belépve kell rögzíteni és a kinyomtatást követően az
pénzügyi elszámoláshoz tartozó dokumentumokkal együtt azokat aláírva kell a
Pályázatkezelőnek megküldeni.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a papír alapon benyújtott pályázat
esetében a Pályázatkezelő honlapjáról letölthető és nyomtatható dokumentumok
kitöltésével kell teljesíteni, és a pénzügyi elszámoláshoz tartozó dokumentumokkal
együtt azokat aláírva kell a Pályázatkezelőnek megküldeni.

2.

A szakmai beszámoló tartalmazza
a. a pályázat megvalósításáról készült részletes írásos beszámolót;
b. kiadványok előállításának támogatása esetén a kiadványt a Támogatási
Szerződésben meghatározott példányban, valamint annak rövid leírását tartalmazó
beszámolót;
c. előadás, konferencia esetén a konferencia rövid bemutatását igazoló beszámolót
többek között a témakörök, előadók és a megjelentek számának, helyszínének
megjelölésével, jelenléti ívvel;
d. amennyiben a pályázat valamely munkavédelmi kutatás lefolytatására irányul,
abban az esetben a kutatási naplót, melyből a kutatás folyamata megismerhetővé
válik.
e. a pályázati projekt megvalósulását bizonyító írásos és/vagy fotódokumentumokat,
jelenléti íveket, terjesztési listákat és befogadó nyilatkozatokat, a programról készült,
a pályázati programmal kapcsolatos egyéb dokumentumokat (pl.: plakát, kiadvány,
hang- és filmanyag, szórólap, újságcikk, televízió és rádióspot adatai, Internet cím
stb.).
3.

Az elszámolási összesítő mellékleteként kell benyújtani:
a. a szakmai beszámoló részeként csatolandó dokumentumok,
b. az elszámolás alapjául szolgáló záradékolt dokumentumok (szerződések,
megrendelések, számlák, egyéb (pénzügyi és számviteli) bizonylatok) hitelesített
másolatait,
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c. az egyes számlák, bizonylatok teljesítéséhez kapcsolódó, a pénzforgalmi
számla terheléséről szóló igazolást vagy kivonatot – a vonatkozó tételt megjelölve
-, illetve a kiadási pénztárbizonylat másolatát,
d. a bevételezési bizonylatokat (fejlesztési célú támogatás esetén),
e. a Támogatott k é p v i s e l ő j e á l t a l c é g s z e r ű e n a láírt számlaösszesítőt
f. a Támogatott nyilatkozatát a r r a v o n a t k o z ó a n , h o g y a s z e r z ő d é s
szerinti cél tekintetében adólevonási jog megilleti-e, illetve az adóterhet másra
áthárítja-e,
g. a Támogatott képviselője által cégszerűen aláírt kimutatást a saját forrás
felhasználásáról,
h. kiadványok előállítása és terjesztése esetén a Támogatott által aláírt, és
bélyegzőlenyomattal ellátott elosztási listát (darabszámokkal).
i.

a Támogatott nyilatkozatát arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően
esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen
meggyőződött. A nyilatkozat minta a pályázatkezelő honlapjáról letölthető. A
nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

9. Az elszámo lásho z benyújto tt számlák eredeti példányán szerepelni kell a
teljesítés igazolásának. A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti
számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „…. Ft az OMMF-2011……… pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva”. Az elszámoláshoz
benyújtott szerződések, megrendelések, számlák és egyéb bizonylatok másolati
példányait „ A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel
megegyező tartalmú hitelesítési szöveg), záradékkal kell ellátni.
10. A pénzügyi, valamint a szakmai beszámoló határidőben történő megküldésének
elmulasztása esetén a Támogató – a Pályázatkezelő útján – a szerződésszegés
jogkövetkezményeire való figyelemfelhívással felszólítja a Támogatottat, hogy
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül pótolja azt. A Pályázatkezelő a
beszámolókat megvizsgálja és legfeljebb két alkalommal a Támogatott részére a
hiányosságok kijavítására, pótlására további 15, illetve 8 mu n ka napos határidőt
biztosít. Amennyiben a Támogatott a hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget,
abban az esetben a Támogató a XIII./2. pontban foglaltak szerint jogosult elállni a
Támogatási Szerződéstől.
11. A Támogatott a fel nem használt, illetve a nem szerződésszerűen felhasznált
támogatást az elszámolás elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló értesítésben
megjelölt határidőn belül köteles visszautalni a Támogató részére.

XI.

Szerzői jogi és arculati rendelkezések

1. Amennyiben a T á m o g a t o t t a támogatást olyan kiadvány, film, előadás vagy
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más, a z Szjt. hatálya alá tartozó mű (a továbbiakban: mű) elkészítésére használja
fel, akkor a Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával a Támogató részére a
mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem
anyagi formában történő bármilyen – területi korlátozás nélküli, határozatlan
időtartamra szóló – felhasználására engedélyt ad. A mű felhasználásának minősül
különösen a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz
közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése és kiállítása.
A támogató felhasználási jogának gyakorlása érdekében a támogatott a szakmai
beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a művet elektronikus közzétételre
alkalmas formátumban, e-mailen vagy elektronikus adathordozón a támogató
rendelkezésére bocsátani.
2. Támogatott kijelenti, hogy ki z á r ó l a g o s a n j o g o s u l t a Támogatási Szerződésben
megjelölt mű felhasználására, valamint a felhasználás átengedésére területi é s
i d ő b e l i korlátozás nélkül, korlátlan felhasználási módra.
3. A Támogatott egyidejűleg szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik
személynek olyan kizárólagos szerzői joga, amely a Támogató jogszerzését és
felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik
személyt a Támogatottal szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően
a Támogatottal szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető.
4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást az Szjt. hatálya alá
tartozó mű elkészítésére használja fel, abban az esetben köteles a Támogatási
Szerződésben előírt példányszámot a Támogató rendelkezésére bocsátani, továbbá
jól látható helyen (pl.: kiadvány borítóján, vagy első oldalán, a stáblista végén)
elhelyezni „Készült a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok
felhasználása keretében nyújtott támogatásból” feliratot.
5. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Támogatási
Szerződésben megjelölt támogatási összegen felül, a jövőben, további díjazásra – az
átruházott felhasználási jogok ellenértékeként – semmilyen jogcímen nem tart igényt.

XII.

A támogatás felhasználásának és a pályázat teljesítésének ellenőrzése

1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy
a.

a támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott
szervek, és a Pályázatkezelő a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló
benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 10 év elteltéig,
bármikor, bárhol ellenőrizhetik;

b.

köteles a Támogatási Szerződésben foglaltak megvalósításáról szóló igazolás
kiállítását követő 10 naptári évig a támogatás forrásainak felhasználását
ellenőrzés céljából naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzés lefolytatásához
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szükséges adatokat és tájékoztatást megadni, illetve a helyszíni vizsgálatot
lehetővé tenni;
c.

szerződésszegése, illetve a Támogató s zerződéstől való jogszerű elállása esetén
a támogatás visszavonásáról a Támogató intézkedik. Ebben az esetben a
Támogatott a már folyósított támogatást a folyósítás idejétől számított és XIII./3.
pontban rögzített mértékű kamattal növelt összegben köteles visszafizetni;

d.

a Támogató, illetve a Pályázatkezelő által az ellenőrzés lefolytatására
megbízott személy, az ellenőrzés kapcsán jogosult a Támogatási szerződést
érintő valamennyi iratot megismerni, valamint a pályázat megvalósulását a
helyszínen ellenőrizni.

2. A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a fellelhetőség helye megváltozik, arról
haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül írásban értesíti a Pályázatkezelőt.
3. Jelen szerződésben foglalt ellenőrzési jogosultságok nem érintik az Állami
Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabályban foglalt
ellenőrzési jogosítványait. A Támogatott – az esetleges vizsgálat esetén – vállalja, hogy az
Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére a kért
felvilágosítást megadja, a Támogatási Szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat
bemutatja és szükség esetén másolatban átadja.

XIII. A Támogatási Szerződés megszüntetése
1. A Támogató a Támogatási Szerződést nem mondhatja fel, amíg a Támogatott a
szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A Támogató felmondására
egyebekben a jelen fejezetben rögzítettek az irányadók.
2. A Támogató írásbeli jognyilatkozattal jogosult elállni vagy felmondani a Támogatási
Szerződést, amennyiben
a. a Támogatott nem tett eleget a Támogatási Szerződésben meghatározott kifizetési
feltételnek;
b. a Támogatott a Támogatási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül a teljesítést
nem kezdi meg, és késedelmének okát írásban nem igazolja;
c. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy a pályázat
benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett;
d. a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel
nem rendelkezik;
e. a Támogatási Szerződésben előírt saját forrás nem áll
rendelkezésére, illetve annak rendelkezésre állását nem igazolja;

a

Támogatott

f. a Támogatott a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjában vagy azt
követően n e m felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok, illetve az átláthatóság
jogszabályi követelményeinek;
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g. a Támogatott a Knyt. 6. §-a alapján nem részesülhetett volna támogatásban, vagy a
Knyt. 8. §-ában foglaltak szerinti érintettségét nem jelentette be;
h. a Támogatott a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként előírt bármely
nyilatkozatát visszavonja;
i. a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatottnak fel nem róhatóan
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatási Szerződésben foglalt
ütemezéshez képest jelentős, a Támogatási Szerződés módosításával nem
orvosolható késedelmet szenved;
j.

a Támogatott a támogatást nem rendeltetésszerűen, illetve nem a Támogatási
Szerződésben meghatározottak szerint használja fel;

k. a Támogatott a Támogatási Szerződésben foglalt, vagy jogszabályban előírt
kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, különösen, ha nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget a tájékoztatási, a szakmai beszámolási és pénzügyi
elszámolási, valamint ellenőrzés-tűrési és együttműködési kötelezettségének, és
ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem
lehet ellenőrizni.
l.

a Támogatott a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a
Támogatási Szerződésben meghatározott határidőben nem vagy nem megfelelően tett
eleget;
m. a Támogatott - neki felróható okból - a kitűzött határidőket elmulasztotta;
n. a Támogatott az irányadó jogszabályi rendelkezéseket megsérti;
o. a támogatással létrehozott, megvásárolt, vagy felújított ingatlant, ingóságot vagy
egyéb vagyont a működtetési kötelezettség meghatározott időtartama alatt a
Támogató előzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette, megterhelte vagy bérbe adta;
p. a Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a Támogatottnak
felróható okból nem vagy nem a támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve
minőségben valósult meg;
q. a nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően
csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke
csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Pályázatkezelő által
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik.
3. A Támogató elállása, illetve felmondása esetén a Támogatott, az elállás vagy
felmondás közlésétől számított 15 munkanapon belül, köteles visszafizetni a
számára
kifizetett
támogatás
teljes
összegét
a
Támogató
10032000- 01732630 -00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
Amennyiben a Támogatott a fenti határidőn belül maradéktalanul nem fizeti vissza
a támogatás jogcímén részére folyósított összeget, abban az esetben késedelmi
kamat illeti meg a Támogatót, melynek mértéke megegyezik a Ptk. szerinti
késedelmi kamattal. Elállás esetén a kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
Felmondás esetén a kamatszámítás kezdő időpontja a késedelembe esés napja.
4. Azonnali hatályú felmondás esetén a Támogatott haladéktalanul, de legfeljebb 8
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munkanapon belül köteles visszafizetni a számára kifizetett támogatás teljes
összegét a Támogatott - a jelen ÁSZF XIII./3. pontjában meghatározott előirányzat-felhasználási
keretszámlájára.
Az azonnali hatályú felmondás
közlésének időpontjától a visszafizetés teljesítésének időpontjáig a Támogatót a
XIII./3. pontban rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
5. A visszafizetési kötelezettség a Miniszter hozzájárulása esetén részletekben is
teljesíthető, azonban ennek időtartama nem haladhatja meg a 36 hónapot. A
visszafizetés ütemezéséről a Felek külön megállapodásban rendelkeznek.
6. A Támogatott a Támogatási Szerződést a Pályázatkezelő útján a Támogatóhoz
intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. Ebben az esetben
a Támogatott – a felmondási nyilatkozat megtételével egyidejűleg – köteles
visszafizetni a számára kifizetett támogatás teljes összegét a Támogató - az ÁSZF
XIII./3. pontjában meghatározott - előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
Amennyiben a Támogatott ezen határidőn belül maradéktalanul nem fizeti
vissza a támogatás jogcímén részére folyósított összeget, abban az esetben a
Támogatót a visszafizetés időpontjáig – az ÁSZF XIII./3. pontjában rögzített
mértékű - késedelmi kamat illeti meg.
7. Amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható
okból hiúsul meg vagy tartós akadályba ütközik, a bejelentési kötelezettség
teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell mondania. A Támogatott
a meghiúsulás, illetve az akadály bekövetkeztétől számított 15 napon belül a
támogatás összegét köteles visszafizetni. A Támogatott a már felhasznált
támogatással jelen ÁSZF X. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni.

XIV. Biztosíték
Amennyiben a Támogatott határidőn belül nem teljesíti a támogatás visszafizetésére a
Támogatási Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét, a
visszafizetési kötelezettség érvényesítése a XII/1. a) pontban meghatározott határidőig
érvényes, kizárólag a Támogató hozzájárulásával visszavonható felhatalmazás útján
azonnali beszedési megbízással történik.

XV. A kifogás
1. Az Ámr. 131. §- ában meghatározott esetben az államháztartáson kívüli szervezetek
kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára,
a támogatói okiratok kiadására vagy a Támogatási Szerződések megkötésére, a
költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó
eljárás jogszabálysértő.
2. A kifogást a Pályázatkezelőhöz kell írásban megküldeni a kifogásolt intézkedésről
vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a
kifogásolt intézkedés bekövetkeztétől vagy a mulasztástól számított 45 napon belül.
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3. A Pályázatkezelő a kifogást az annak elbírálásához szükséges dokumentumokkal
együtt – a kifogás kézhezvételétől számított öt napon belül – a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter felé továbbítja.
4. A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
- a pályázati azonosítót,
- a kifogást tevő nevét vagy megnevezését, székhelyét vagy lakcímét, a nem
természetes személy kifogást tevő képviselőjének a nevét,
- a kifogással érintett Támogatási Szerződés azonosításához szükséges adatokat,
- a kifogásolt vagy elmaradt intézkedés, döntés vagy mulasztás meghatározását,
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel,
döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését, valamint
- az EPER-ben lefolytatott pályázati eljárások kivételével a kifogás határidőben
történő benyújtásának igazolására alkalmas dokumentumot vagy iratot.
5. Adott döntéssel vagy intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Támogatott
részéről csak egy alkalommal nyújtható be. A kifogásról a miniszter a kifogás
kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt, amelyről értesíti a kifogás benyújtóját.

XVI. Adatvédelem
1. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
Támogató és a Pályázatkezelő az általa kezelt személyes adatokat
nyilvántartási rendszerébe felvegye, és kezelje, egymásnak továbbítsa,
tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok
hozzájáruláson alapul.

hogy a
a saját
továbbá
kezelése

2. A Támogató kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében az Info
tv-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő
jogainak és a Támogatott személyhez fűződő jogainak védelmét, jogorvoslati
lehetőségeit, a rendelkezésre bocsátott adatokat a Támogatott azonosítása, a
szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolására, a
szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, ellenőrzés, valamint
adatszolgáltatási kötelezettség érdekében kezeli.
3. Az adatkezelés időtartama a szerződés megkötésétől a Támogató számára
jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség lejártáig tart. Támogatott
tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatási Szerződés teljesülését követő év 1.
napjától számított 15 évig köteles a Támogatási Szerződést és az ahhoz kapcsolódó
valamennyi iratot megőrizni.

XVII. Kapcsolattartás
1. A felek a kapcsolatot egymással elsődlegesen a Pályázatkezelő útján, írásban
tartják, ennek megfelelően valamennyi nyilatkozatot, beszámolót kötelesek írásba
foglalni a pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározottak alapján.
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2. Írásbeli formának az olyan okirat minősül, amelyen a nyilatkozattételre jogosult
eredeti aláírása, bélyegzőlenyomata – az egyéni vállalkozó Támogatott kivételével –
szerepel.
3. A Támogatási Szerződés és a jelen ÁSZF alapján a nyilatkozattételre jogosult eredeti
aláírását nem igénylő esetekben a szerződő felek – az általuk kijelölt kapcsolattartók
útján – telefonon, faxon és elektronikus úton is értesíthetik a másik szerződő felet.
4. Postai úton történő kézbesítés esetén az értesítést hivatalos iratként kell feladni és
kézbesíteni. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett
vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az
értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a
küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést – az ellenkező
bizonyításig- a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A határidőbe nem számít bele a közlés,
kézbesítés napja.
8. A postai úton küldött nyilatkozat esetén a postára adás, elektronikus úton
előterjesztett nyilatkozat esetén az elküldés napját kell a nyilatkozat megtételének
napjaként tekinteni. A válasz megtételére rendelkezésre álló határidő ilyen esetben
a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik, amely napon azt
a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikusan úton előterjesztett
nyilatkozat esetén válaszra rendelkezésre álló határidő a következő munkanapon
kezdődik.

XVIII. Záró rendelkezések
1. A Támogatási Szerződés céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel szerződő
felek fokozott gondossággal kötelesek eljárni a teljesítés során. Erre tekintettel a felek
kötelesek egymás teljesítését elősegítve szorosan együttműködni, és egymás
méltányos érdekeit figyelembe venni.
2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (4)
bekezdése alapján, az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi,
illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a Ptk.
81. § (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást
adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat a honlapon vagy a
hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a
felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet
gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.
3. A jelen ÁSZF-ben és a Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
pályázati felhívás, a pályázati útmutató, Támogatott által benyújtott pályázat és
mellékletei tartalma, valamint a vonatkozó jogszabályok foglaltak az irányadóak.
4. A jelen ÁSZF pályázati felhívással, a pályázati útmutatóval, a Támogatási
Szerződéssel és a Támogatott pályázatával együtt alkalmazandó. Amennyiben az
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ÁSZF és a Támogatási Szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz, a Támogatási
Szerződés rendelkezése irányadó.
5. A jelen ÁSZF 2012. szeptember 15. napjától hatályos azzal, hogy a hatálybalépését
követően megkötött Támogatási Szerződésekre alkalmazandó.

