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Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített 

kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez 
 

 

I. Általános szabályok, az Általános Szerződési Feltételekben és a Támogatási Szerződésekben használt 

fogalmak magyarázata 

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Bethlen Gábor Alapból (a továbbiakban: BGA) támogatásban 
részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi Támogatási Szerződésre kiterjed. 
 
2. Jelen Általános Szerződési Feltételek szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a kedvezményezett (a 
továbbiakban: Támogatott) az adott támogatás igénybevételére vonatkozó egyedi Támogatási Szerződés aláírásakor 
fogad el. 
 
3. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és a Támogatási Szerződés azonos tárgyú előírásai között 
bármilyen eltérés van, az utóbbi rendelkezései lesznek az irányadóak. 
 
4. A Támogató által kötelezően alkalmazandó, jelen Általános Szerződési Feltételeket érintő jogszabály, illetve 
egyéb jogi norma esetén az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés jelen Általános Szerződési Feltételek részévé 
válik. 
 
5. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében  
 

 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, 

 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010 (XII.30.) sz. Korm. 
rendelet, 

 az államháztartásról szóló 2010. évi CXCV. törvény, 

  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet, 

 a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, 

 a közpénzből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  

 a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. 
(X.19.) Korm. rendelet,  

 valamint a magyar Polgári Törvénykönyv, 

 továbbá a Támogatási Szerződésben megnevezett tárgyévi szakmai és pénzügyi elszámolási útmutató 
 
rendelkezései az irányadóak. 
 
6. Támogatott: a támogatott tevékenység (támogatási cél) megvalósításáért felelős szervezet/természtes 
személy, amely/aki a pályázati eljárásban pályázóként, egyedi eljárásokban kérelmezőként szerepelt és javára a 
támogatás a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: BGA) Bizottsága által megítélésre került; amellyel/akivel a BGA 
kezelő szerve, a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Támogató) egyedi Támogatási Szerződést köt. 
 

7. Megvalósítási időszak: a Támogatási Szerződésben meghatározott időtartam, amely során felmerülő, a 
támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségek elszámolhatóak. 
 
8. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás: a jogszabálysértően, nem rendeltetésszerűen vagy 
szerződésellenes módon felhasznált költségvetési támogatás. 
 
9. Pénzügyi Közreműködő Szervezet: Amennyiben a Támogatott nem rendelkezik saját (EUR, HUF, USD 
fogadására alkalmas) pénzforgalmi számlával, a támogatás folyósítása a finanszírozásba bevont egyéb más szervezett 
(a továbbiakban: Pénzügyi Közreműködő Szervezet) pénzforgalmi számlájára történik.  
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10. Köztartozás: Jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából köztartozásnak minősül az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok 
fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős 
határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása 
bíróság vagy adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vagy szervei) hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület 
működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem 
teljesítették. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére 
jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra 
hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 
Határon túli szervezet esetén köztartozásnak minősül az adott szervezet nemzeti joga szerint meghatározott minden 
olyan – adott állam felé teljesítendő - fizetési kötelezettség, melynek megfizetését a hatáskörrel rendelkező hatóság 
elrendelte, de azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesítette.  
 
11. Felek: a Támogató és a Támogatott. 
 
II. A támogatás összegének folyósítása, felhasználása 

 

12. A Támogatási összegből - a Támogatott által benyújtott és a Támogató által elfogatott - költségterv szerinti 
személyi- és dologi kiadások forrása működési célú, a felhalmozási kiadások fedezete pedig felhalmozási célú 
pénzeszköz átadásként kerül folyósításra. 
 
13. A támogatás folyósítása a Pályázati Adatlapban/Adatközlő Lapban meghatározott magyar forintban vagy a 
támogatás forint összegének megfelelő devizában történik.  
 
14. A támogatás folyósításának feltételei: 
 

 a szerződés mindkét fél (Pénzügyi Közreműködő Szervezet alkalmazása esetén mindhárom fél) részéről történő 

aláírása; 

 a Támogatott a Támogatótól kapott korábbi támogatásaira vonatkozóan eleget tett elszámolási és esetleges 

visszafizetési kötelezettségeinek; 

 a Támogatottnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság 

fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 

 nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás; 

 a támogatási összeg folyósítására csak akkor kerül sor, ha a Támogatási Szerződés rendelkezései szerinti 

biztosíték(ok) rendelkezésre áll(nak). 

 

15. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenti a 

Támogatónak, ha új pénzforgalmi számlát nyit, vagy a meglévő számlát megszűnteti. 

 

16. A támogatás összege a Támogatási Szerződésben meghatározott pénzügyi és időben ütemezésben vehető 

igénybe. 

A támogatási összeg folyósítása egy összegben vagy részletekben történhet. 

A támogatás folyósítására a megállapodás aláírását követően támogatási előleg formájában vagy a beszámoló 

(részbeszámoló) elfogadását követően kerülhet sor.  

A folyósítás módját, a támogatási előleg összegét, a folyósítási részletek számát a Támogatási Szerződés tartalmazza. 

 

 Támogatási előleg folyósítására kerül sor amennyiben a Támogató a megítélt támogatási összeget a Támogatási 

Szerződés létrejöttét követően, még a futamidőn belül átutalja a Támogatottnak, aki ezzel tudomásul veszi, hogy a 

támogatási összeg elszámolásának elfogadásáig az Alapkezelő az átutalt összeget vele szembeni követelésként tartja 

nyilván. 

 Elszámolás elfogadását követő folyósítás történik, ha a megítélt támogatási összeget a Támogató a pályázati cél 

megvalósítását és pénzügyi-szakmai (a Támogatott nevére szóló számlák és a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok) 
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teljesítésének elfogadását követően utalja át a Támogatottnak. A Támogató részteljesítést is elfogadhat, ebben az 

esetben a kiutalt támogatás kisebb mértékű lesz a Támogatási Szerződésben rögzített összegnél. 

 

17. Amennyiben a Támogatási Szerződés megkötésére az abban meghatározott megvalósítási időszak lejártát 

követően kerül sor, vagy ha a Támogatott - korábbi támogatási ügyével összefüggésben - a 19. pontban foglalt lejárt 

elszámolási kötelezettségét a megvalósítási időszak lejártát követően teljesíti, a támogatás folyósítása már csak az 

elszámolás elfogadását követően történhet meg. 

 

18. A Támogatott köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Támogató részére, ha a Támogatási Szerződés 

fennállásának tartama alatt ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás vagy egyéb megszüntető 

eljárás indul, vagy az állami adóhatóság elrendelte adószámának felfüggesztését. 

 

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően keletkezett BGA-val 

szembeni tartozásának megfizetéséig, vagy lejárt elszámolási kötelezettségének teljesítéséig, a támogatás teljes, vagy 

esedékes részének folyósítását a Támogató felfüggeszti. A felfüggesztés tényéről a Támogató 15 napon belül írásban, 

elektronikus levélben értesíti a Támogatottat. A visszatartás a Támogatott Támogatási Szerződésben és Jelen Általános 

Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségét nem érinti.  

 

20. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából magyarországi adószámát 

vagy adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja 

a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 

 

21. A Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Támogatott nevére (megnevezésére), lakhelyére 

(székhelyére), az adóazonosító számára vonatkozó adatokat elektronikusan megküldi az állami adóhatóság részére. Az 

állami adóhatóság a fentiek szerinti adatszolgáltatás alapján tájékoztatja a Kincstárt, amennyiben a Támogatottnak az 

adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, illetve 

behajthatatlanság miatt törölt köztartozása van vagy azt megfizette, illetve arra fizetési könnyítést (halasztást, 

részletfizetést) kapott. A tájékoztatás elektronikusan, a Kincstár és az állami adóhatóság közötti megállapodásban 

rögzített időpontban és adatstruktúrában történik. 

 

22. A Támogatott elismeri és vállalja, hogy ha a támogatási cél megvalósítása során magyarországi foglalkoztatásra 

kerül sor, akkor a foglalkoztatással összefüggően rendezett munkaügyi kapcsolatot alakít ki, és a támogatási szerződés 

időtartama alatt azokat fenntartja. A támogatás nem folyósítható, amennyiben a Támogatott nem felel meg a rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

 

23. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére megítélt összeget kizárólag a Támogatási Szerződésben 

meghatározott támogatott tevékenység (program) megvalósítására, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét 

képező költségtervben meghatározott feladatok és költségek fedezetére használhatja fel, a támogatás más személyre át 

nem ruházható. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a székhelye szerinti 

országban érvényes számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásait, a támogatás magyarországi 

felhasználása során pedig figyelembe veszi a közbeszerzésre vonatkozó magyarországi jogszabályokat. 

 

III. A támogatás elszámolása 

 

24.  A Támogatott a Támogatási Szerződésben meghatározott megvalósítási időszak lejártát követő 30 napon belül köteles - 

a Támogatási Szerződésben meghatározott tárgyévi szakmai és pénzügyi elszámolási útmutatóra is figyelemmel – a Nemzeti 

Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) generált dokumentumok alapján szakmai és pénzügyi összesítő kimutatást 

és beszámolót küldeni a Támogatónak.  
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25.  A Támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint 

teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy 

beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Támogatottnak a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, (szükség szerint) 

hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta, a költségvetési 

támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. 

 

26.  A Beszámoló benyújtásának napja a benyújtandó dokumentáció postai feladásának dátuma, azaz a borítékon megjelölt 

feladói postai dátumbélyegző szerinti nap. Határidőre be nem nyújtott Beszámoló estében – amennyiben az a felszólítás után 

sem kerül benyújtásra – a költségvetési támogatás visszakövetelése esetén, a visszakövetelésre vonatkozó igény elévüléséig 

a pályázó/kérelmező újabb támogatásban nem részesülhet. 

 

27. A Támogatott, a benyújtott elszámolásához köteles mellékelni a százezer forint értékhatárt meghaladó, záradékkal 

ellátott hitelesített számla-, bizonylat- és egyéb okiratmásolatokat, melyek a támogatási összeg rendeltetés és támogatott cél 

szerinti felhasználását hitelt érdemlően igazolják. 

 

28. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fel nem használt támogatási maradványt a Támogató elszámolást elfogadó 

nyilatkozata alapján, a Támogató rendelkezése szerint használhatja fel, vagy köteles azokat a Magyar Államkincstárnál a 

Bethlen Gábor Alap elnevezésű 10032000–00303200–00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlára 

haladéktalanul visszautalni (IBAN: HU50 1003 2000 0030 3200 0000 0000; SWIFT kód: MANEHUHB). A Támogatott az 

átutalással egyidejűleg köteles a Támogató részére megküldeni a maradvány visszautalását igazoló banki kivonat hitelesített 

másolatát. 

 

29. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésére jogosult, a támogatás 

összegét nettó értékben köteles elszámolni. Abban az esetben, ha a támogatás nettó értékben történt elszámolását követően 

fel nem használt támogatási maradvány keletkezik, a fenti pontban meghatározottak szerint kell eljárni. 

 

30. Az adólevonási jogosultságában bekövetkezett esetleges változást a Támogatott köteles - Támogatási Szerződés 

módosítása végett - a változást követő, legfeljebb 8 naptári napon belül írásban bejelenti a Támogatónak. A változás 

bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt áfájára jutó összegével a Támogatott köteles elszámolni, illetve azt 

visszafizetni. 

 

31. Támogatott köteles a támogatás felhasználására vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. Amennyiben 

a támogatás tárgya olyan beruházás, amely idegen ingatlanon valósul meg, annak tényét egyértelműen fel kell tűntetni. 

 

32. A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és - saját forrás jogszabály, 

pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén - a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó 

értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E rendelkezés 

alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 

megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között 

nem vehető figyelembe. 

 

IV. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés szabályai 

 

33. A Támogatott tudomásul veszi a Támogató ellenőrzési jogosultságát a támogatás(ok) felhasználásának jogszerűségét 

illetően, valamint a Támogatónak azt a jogát, hogy a Támogatottat beszámoltassa és elszámoltassa a részére átadott 

támogatási összeg felhasználásáról, akár helyszíni ellenőrzés formájában is. A Támogatott a támogatási szerződés 

aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a magyar Állami Számvevőszék, 

a magyar Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a magyar nemzetpolitikáért felelős hatáskörrel rendelkező minisztérium és a 

Támogató által ellenőrzéssel megbízott személyek, szervezetek ellenőrizzék.  
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34. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése céljából a támogatás felhasználására vonatkozó 

dokumentumokat (pl. okirat, irat, bizonylat, számla, stb.) 5 évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és vállalja, hogy ezeket a 

fentebb megjelölt szervezetek és az általuk megbízottak részére a fent nevezett határidőn belül bármikor bemutatja. 

 

35. Az eredeti dokumentumokat és/vagy a hitelesített másolatokat a Támogatott köteles - lehetőség szerint - külön 

projektdossziéban tárolni. Amennyiben ez nem kivitelezhető, úgy a projektdossziéban egyértelműen meg kell jelölni az eredeti 

dokumentumok tárolási helyét, gondoskodva egyben arról, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek. 

 

36. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződésben nem szabályozottak tekintetében is köteles a Támogató által 

szükségesnek tartott, a támogatások felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos intézkedéseknek, kéréseknek eleget 

tenni, illetve közreműködni azok végrehajtásában, ideértve a Támogató által lefolytatott ellenőrzések elősegítését is. 

 

37. A Támogatott köteles a fentebb felsorolt szervek képviselőit ellenőrzési munkájuk során a helyszínen is a megfelelő 

dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai 

teljesítés vizsgálatában segíteni. 

 

38. A Támogatott köteles biztosítani, az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított 

képviselője jelenlétét, aki köteles segíteni az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített 

jegyzőkönyv/emlékeztető átvételét aláírásával igazolja. 

 

39. Amennyiben a Támogatott ellenőrzéstűrési kötelezettségének nem tesz eleget és a Támogató írásbeli felszólításának 

igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül sem biztosítja a helyszíni ellenőrzés feltételeit, nem adja át a szükséges 

dokumentumokat, bizonylatokat, nem közli a kért adatokat vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

V. Szerződésszegés következményei, elállás, felmondás 

 

40. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési 

Feltételekben foglalt kötelezettségeit megszegi, különösen, ha a támogatási összeget a jelen szerződésben meghatározott 

céltól eltérően használja fel, vagy a szakmai, pénzügyi beszámoló benyújtásával kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, 

vagy a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, illetőleg a valóságnak nem megfelelő elszámolást készít, a Támogató 

jogosult a szerződéstől elállni, vagy döntésétől függően azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés 

következményeit alkalmazni.  

 

41. A Támogatott tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét a Támogató rendelkezése 

szerint részben vagy egészben visszafizetni.  

 

42. A támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a 

támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

összegét – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§ (3) bekezdésben meghatározott ügyleti, késedelem 

esetén késedelmi kamattal növelt mértékben – köteles visszafizetni. 

 

43. Amennyiben a támogatott program teljesítése a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba 

ütközik, a Támogatottnak - bejelentési kötelezettsége 8 napon belül teljesítése mellett - az igénybe nem vett támogatásról le 

kell mondania, a kiutalt támogatással el kell számolnia, ellenkező esetben Támogató jogosult az azonnali felmondás 

joghatásait alkalmazni. 
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44. Szerződésszegés, vagy a jelen szerződésben foglalt céltól eltérően felhasznált támogatás esetén a Támogató jogosult a 

követelését a Támogatott által nyújtott biztosítékból kielégíteni. 

 

45. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegéből beszerzett eszközöket vagy a támogatás segítségével 

létrehozott beruházást a megvalósítástól számított legalább 5 évig a támogatás céljának megfelelően köteles használni, 

azokat 5 éven belül csak a Támogató előzetes, írásbeli engedélye alapján idegenítheti el, terhelheti meg, adhatja bérbe, 

lízingbe vagy apportálhatja. Támogatott vállalja, hogy a tárgyi eszköznek minősülő eszközt, vagyontárgyat leltárba veszi. 

 

46. Szerződésszegés esetén a Támogató köteles a Támogatottat írásban – 8 napos határidő kitűzésével – a 

szerződésszerű teljesítésre felhívni. A Támogatottnak a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felszólításnak eleget kell 

tennie. A határidő eredménytelen leteltét követően kerül sor a szerződésszegés jogkövetkezményeinek az alkalmazására. A 

Támogatott tudomásul veszi, hogy az elektronikus levél útján kézbesített felszólítás is írásbeli, kézbesített felszólításnak 

minősül. 

 

47. A Támogatott tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén nem részesülhet támogatásban sem a BGA-ból, sem a 

határon túli magyarok támogatását szolgáló egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból mindaddig, amíg kötelezettségeit a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően nem teljesíti. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a szerződésszegésről 

tájékoztatja a határon túli magyarság támogatására szolgáló állami források döntéshozó szervezeteit. 

 

48. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől 

elállhat, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 

 

 hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott, a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett, vagy a szerződéskötés, 

elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan 

vagy hamis adatot szolgáltatott, 

 a Támogatott bármely bejelentési kötelezettségét nem vagy az arra a jelen Általános Szerződési Feltétel vagy a 

Támogatási Szerződés alapján irányadó határidőn túl vagy ennek hiányában a bejelentés alapjául szolgáló ok 

tudomására jutásától számított 30 napon túli késedelemmel teljesíti, 

 a Támogatott a kérelem érvényességének vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírt bármely 

nyilatkozatát visszavonja, 

 a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest jelentős, a támogatási szerződés módosításával nem orvosolható késedelmet szenved, 

 ha a megvalósítandó tevékenység jellegében, léptékében, időzítésében vagy megvalósításában jelentős változás 

következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel meg a pályázatban, illetve a 

bizottsági döntésben elfogadott célnak, 

 a Támogatott a támogatási szerződésben foglalt, vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, 

különösen, ha nem tesz eleget ellenőrzés-tűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység 

szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, 

 Támogatott a Támogató által elvégezni kívánt helyszíni szemlét vagy ellenőrzést akadályozza, az ellenőrzés-tűrési 

kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

 ha a Támogatott ellen csőd-, vég-, felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás indul, 

 ha a személyében bekövetkező változás folytán a Támogatott már nem felel meg a pályázati felhívásban vagy a 

Támogatási Szerződésben a reá, mint  Támogatottra vonatkozó feltételeknek, 

 ha a Támogatott államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 

munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság 

megfizetésére kötelezték, 

 ha az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/A. § (1) bekezdése alapján elrendeli a 

Támogatott adószáma alkalmazásának felfüggesztését, 
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 Támogatott – neki felróható okból – a kitűzött határidőket elmulasztotta, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem 

teljesítette. 

 

VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok nyújtása 

 

49. A Támogatott köteles, a Támogatási Szerződés megszegéséből, illetve a támogatás jogtalan felhasználásából eredő 

esetleges, a Támogatottat terhelő visszafizetési kötelezettség biztosítására biztosítékot nyújtani. A támogatási összeg 

folyósítására csak akkor kerül sor, ha a támogatási szerződés rendelkezései szerinti biztosíték(ok) rendelkezésre áll.  

 
50.  Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. 

rendelet 77. § -ában felsorolt kötelező biztosítékok közül legalább egy, a Támogató által elfogadott biztosítékot 

felajánlani. 

 

51. A biztosítékot a Támogatott köteles a Támogatási Szerződésben meghatározott elszámolási időszak lejártát követő 

120 napig értékében és érvényesíthetőségében fenntartani. 

 

52. A biztosítéknak fedeznie kell a támogatás teljes összegét és annak járulékait (a járulékok összege a biztosítékok 

számítása tekintetében a támogatási összeg 20%-a).  

 

53. Támogatott a Támogatási Szerződés időbeli hatálya során bármikor kezdeményezheti a felajánlott biztosíték 

cseréjét, amelyet a Támogató hagy jóvá. A cserélni kívánt biztosíték feloldásáról az új biztosíték érvénybe lépését 

követően intézkedik a Támogató. Az új biztosíték végrehajthatóságának meg kell felelnie a Támogatási Szerződésben 

foglalt feltételeknek, illetve az általa fedezett értéknek el kell érnie a Támogatási Szerződés szerinti biztosítási értéket.  

 

54. Banki felhatalmazó levél biztosíték adása esetén a belföldi székhellyel rendelkező Támogatott a Támogatási 

Szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan köteles felhatalmazni a Támogatót 

arra, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor számláját 

beszedési megbízással - a nem teljesítés időpontjáig -, a számára kifizetett támogatás járulékokkal növelt összegével 

megterhelje. 

 

55. Ingatlan biztosíték nyújtása esetén az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződés megkötéséhez a szerződés tárgyát 

képező ingatlan 15 munkanapnál nem régebbi tulajdoni lapja, továbbá az ingatlan 60 napnál nem régebbi igazságügyi 

ingatlanforgalmi szakértő által készített forgalmi értékbecslése szükséges. Kizárólag ingatlan jelzálogszerződés 

megkötése esetén lehetséges harmadik személy tulajdonában álló ingatlan felajánlása.  

 

56.  A támogatás csak akkor folyósítható, ha a biztosítékot a Támogató elfogadta, illetve - jelzálog esetén - ezen kívül a 

jelzálogjogot a hatáskörrel rendelkező hatóság az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte. 

 

57. Jelzálog biztosíték esetén a jelzálogjog csak per- teher- és igénymentes, forgalomképes vagyontárgyra, első 

ranghelyen jegyezhető be. Ingatlan esetében második, vagy további ranghelyű jelzálogjog akkor fogadható el, ha a 

bejegyzés a már fennálló terhek érvényesítése esetén is elegendő fedezetet nyújt a támogatási összeg és járulékai 

visszafizetésére.  

 

58.  A zálogtárgy elpusztulásáért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős, továbbá, ha a zálogtárgyat 

biztosítékadási kötelezettség alapján kötötték le, és a kárért a jogosult nem felelős, a tulajdonostól, illetőleg a biztosíték 

adására kötelezettől megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további fedezetet lehet követelni. A 

zálogtárgyra (ide nem értve a telekingatlant) a Zálogkötelezett, vagy a Támogatott köteles vagyonbiztosítást kötni a 

támogatási összeg 120 %-ának értékéig.  
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VII. A nyilvánosság tájékoztatása 

 

59. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés lényeges tartalmáról tájékoztatják a nyilvánosságot. A Felek kijelentik, 

hogy e pont vonatkozásában a szerződés lényeges tartalmi elemeinek a következő szerződési pontokat tekintik:  

 a) a felek neve,  

 b) a szerződéssel biztosított cél és összeg megnevezése, 

 c) a program megvalósításának helye. 

 

60. A Támogatott kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény előírásainak megfelelően – a támogatott tevékenység megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak 

a Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten 

hozzájárultak. 

 

61. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások 

központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet alapján, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 367/2010. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás teljesítése érdekében adatait 

felhasználja. 

 

62. A Támogatott vállalja, hogy – kiadványain, honlapján és a programmal kapcsolatos megjelenéseken, tájékoztatókon és 

beszámolókon a BGA logójának jól látható és egyértelmű feltüntetésével – tájékoztatja a támogatás céljával érintett 

nyilvánosságot arról, hogy a támogatott program, beruházás a BGA támogatásával valósult meg, illetve a BGA hozzájárult a 

Támogatott működésével kapcsolatos költségekhez. 

 

63. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy magyar Polgári törvénykönyvben foglaltak 

értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A Támogatott kérésre a támogatási 

jogviszonnyal összefüggő, és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra 

vonatkozóan köteles tájékoztatást adni. 

 

VIII. A szerződéskötéshez szükséges egyéb nyilatkozatok és bejelentésekkel kapcsolatos szabályok, 

iratkézbesítés szabályai 

 

64. A Támogatott kijelenti, hogy harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely a támogatással 

megvalósított projekt céljának megvalósítását meghiúsíthatja, illetve amely az esetleges biztosítékadását korlátozza. 

 

65. A Támogatott a Támogatási Szerződés egyidejű aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3.§-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

A Támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2010. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében 

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 

nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

A Támogatott a Támogatási Szerződés egyidejű aláírásával kijelenti, hogy amennyiben fentiek tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor az ezzel összefüggő szükséges nyilatkozatát a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 

megküldi a Támogató részére. 

 

66. A Támogatottnak a támogatott tevékenységgel/programmal kapcsolatos valamennyi lényeges ténnyel, körülménnyel 

kapcsolatban - azok felmerülését (tudomására jutását) követő 8 napon belül - írásban történő, általános tájékoztatási 

kötelezettsége van a Támogató felé. 
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67. Felek tudomásul veszik, hogy figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre, ha a Támogatási Szerződés tárgyával kapcsolatos bármely irat postai 

úton történő kézbesítése 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 a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által 

visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. 

 

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

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

álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik, amely napon azt a részére 

kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a válaszra rendelkezésre álló határidő a 

következő munkanapon kezdődik. 

 

IX. Jogviták rendezése 

 

68. Felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltak végrehajtásakor – a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 

tekintetében is – a magyar jog szabályait tekintik irányadónak, különösen az államháztartásról szóló 2010. évi CXCV. törvény, 

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) számú Korm. rendelet, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010 

(XII.30.) sz. Korm. rendelet, a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. 

rendelet, valamint a magyar Polgári Törvénykönyv. 

 

69. Felek jelen szerződés által keletkeztetett jogviszonyból eredő jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok, vagy más 

eljárás lefolytatására jogosult hatóságok joghatóságát. 

 

70. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban tárgyalások útján próbálják 

rendezni.  

 

71. A Támogatott elfogadja, hogy a magyar jog esetleges nem ismerése nem mentesíti e szerződésben foglalt 

kötelezettségei alól. 

 

X. A szerződés módosítása 

 

72. A Támogatottnak a szerződésmódosítási kérelmét a megfelelő indokolással ellátva kell előterjesztenie. A Szerződés 

bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is, csak írásos formában, a Felek aláírásával történhet. 

 

73. A Támogatott – a Támogatási Szerződésben részére kötelezővé tett eseteket ide nem értve – csak olyan indokkal 

kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. 

Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit – így 

különösen a támogatott tevékenység/program gazdaságos megvalósíthatóságát – mérlegelve a Támogató jogosult választani 

a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

 

74. Amennyiben vis-maior, (illetve egyik félnek sem felróható lehetetlenülés) bekövetkezése miatt a projekt csak szerződés 

módosításával valósítható meg, a Támogatottnak kezdeményeznie kell a Támogatónál a Támogatási Szerződés módosítását. 

 

75. A módosítási kérelmet a Támogatott köteles a Támogatóhoz harminc (30) naptári nappal azelőtt benyújtani, amikor a 

módosításnak a szándéka szerint hatályba kell lépnie. A módosítási kérelem késedelmes benyújtása esetén a Támogatott 

egyidejűleg köteles igazolni, hogy a késedelem bekövetkezte neki fel nem róható. 
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76. A szerződés módosítási kérelem beérkezését követően a támogatási összeg folyósítása a kérelem elbírálásáig 

felfüggesztésre kerülhet. A Támogatót a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi 

kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

77. A Támogatott személyének megváltozását jelenti annak más jogi formába történő, átalakulása vagy jogutóddal történő, 

megszűnése, egyesülése, szétválása. A felsorolt tényekről a bírósági vagy más hatósági határozat jogerőssé válását 

követően, ezen dokumentumok megküldésével a Támogatott haladéktalanul értesíti a Támogatót. Átalakulás esetén a jogutód 

akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati felhívásban illetve a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXX. 

törvény 1.§-ában foglalt feltételeknek megfelel. 

 

78. Amennyiben a szerződésmódosítást a Támogató kezdeményezi, a szerződéstervezetet megküldi a Támogatottnak. 

Amennyiben a szerződésmódosításra az intézményrendszer, jogszabályváltozás,egyéb szabály megváltozása miatt kerül sor, 

a Támogatott köteles a szerződésmódosítást jóváhagyólag aláírni. 

 

79. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatott szerződésmódosítási kérelmét, ha az nem kellően 

megalapozott, elutasítsa. Az elutasításról és annak indokairól, a Támogatottat a Támogató köteles értesíteni. 

 

XI. A szerződés hatálya, megszűnése, megszűnésének lehetséges következményei 

 

80. A Támogatási Szerződés annak valamennyi fél által történő, cégszerű aláírásával lép hatályba. 

 

81. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés a teljesítést megelőzően kizárólag vis-maior, a teljesítés 

lehetetlenné válása miatt, a Támogató vagy a Támogatott általi elállás, felmondás, vagy a bíróság határozata alapján szűnik 

meg. 

 

82. A Támogatott kezdeményezheti a Támogatási Szerződés felbontását, amennyiben annak teljesítésére, a 

szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. Ilyen esetben a Támogatott 

köteles az igénybe nem vett támogatásról lemondani, az igénybe vett támogatás egészének vagy arányos részének 

visszafizetéséről – az eset összes körülményeire figyelemmel – a Támogató rendelkezik. 

 

83. Amennyiben a Támogatási Szerződéstől bármelyik fél eláll, a Támogatott az addig folyósított költségvetésből nyújtott 

támogatás összegét - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§ (3) bekezdésben meghatározott ügyleti 

kamattal növelt mértékben - köteles 15 napon belül visszafizetni.  

 

84. Amennyiben a Támogatott a Támogatási Szerződést felmondja, illetve a Felek azt módosítják, a Támogatott az addig 

folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatásösszegét - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 53.§ (3) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal növelt mértékben - köteles 15 napon belül visszafizetni.  

 

85. Támogató a Támogatási Szerződés módosítása, vagy az attól történő, elállás nélkül is elrendelheti a támogatás 

részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - 

visszafizetését. Ilyen esetben a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a fentebb meghatározott szerint 

köteles visszafizetni. 

 

86. Ha a Támogatott a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles 

megfizetni. 

 

 


