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IKTATÓSZÁM: 0002253-012/2017/

ÜGYINTÉZŐ: Hubai Barbara

TÁRGY: Támogatási Szerződés 1. számú
módosításának megküldése

TISZTELT TÁMOGATÁST IGÉNYLŐt

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú projekijéhez kapcsolódó Tá
mogatási Szerződés 1. számú módosításának Támogató általi aláírása megtőrtént. A Támoga
tási Szerződés 1. számú módosításának 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük. Tá
jékoztatjuk, hogy az eredeti mellékietek a Támogatási Szerződéssel már megküldésre kerültek.

A Projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

Melléklet:

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

• EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének
1 példánya

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Iktatószám: ItT_lo,H-lIo~-I''1 ~ooo19lj 3& 
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Projekt elme: Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés
bővitését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban
Projekt azonosítószám: EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001
1. szám ú módositás

Támogatási Szerz6dés

amely létrejött

egyrészröl az Emberi Eröforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelös Helyettes
Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselöje: Greffné Kovács Edina
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-241

másrészröl Oktatási Hivatal, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Székhely/Lakcím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 329727
Adószám/adóazonosító jel: 15329729-241
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00282637-30005297
Aláfrásra jogosult képviselöje: Dr. Gloviczki Zoltán elnök

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerz6déS Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. EI6zmények

A Támogató az Emberi Eröforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül
.Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés béSvitését szolgáló ágazati programok a
felséSoktatásban" tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-3.4.5-17-2017-00001
azonosító számon regisztrált, 2017.04.21. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a
Szerzödés mellékletét képezö felhfvás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.22. napon kelt
támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett
vissza nem térftendö támogatásban részesOl.

A felhíváson és a támogatási kéreimen túl a Szerzödés mellékletét képezi, és a Szerzödö Felekre
kötelezö érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel egyOtt vagy a késöbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerOlnekcsatolásra a Szerzödéshez.
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2. Szerződés tárgya

Az Elözményekben meghatározottak szerint Szerzödö Felek az alábbi Szerzödést kötik:

2.1. A Szerzödés tárgya a Rendszerszintü fejlesztések és hozzáférés bővftését szolgáló
ágazati programok a felsőoktatásban cimű és EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosító
számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt)
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési elöirányzatból
vissza nem téritendö támogatás formájában történö finanszirozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogya Projektet 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. alatt (Projekt
fö helyszíne) megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási idöszak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerzödés aláirásával kötelezi magát arra, hogya Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelöen, kellö alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósltja meg,
illetve a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XL5.) Korm. rendelet] rögzitett feltételek fennállása esetén az ott elöirt módon a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogya Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és
hazai központi költségvetési elöirányzatból a támogató döntésnek és a Szerzödésben foglaltaknak
megfelelöen vissza nem téritendö támogatást nyújt.

2.4. A Szerzödés elválaszthatatlan részét képezi az .Általános Szerzödési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesitett kedvezményezettekkel kötendö támogatási
szerzödésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetö.

3. A Projekt megvalósftásának időbeli ütemezése

3.1 . A Projekt kezdete
A Projekt megvalósitási idöszakának kezdö idöponija: 2017 év 06 hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdö idöpontja: 2017. év 03. hó 22. nap.

A Projekt keretében az ezt követöen felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen idöpontot követöen keletkezett költségre támogatás nem folyósitható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. 12. 30. (de legkésőbb 2021.12.30.)

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámol ható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége
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A Projekt összköltsége 1 931 327680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió-
háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvan forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 931 327680 Ft, azaz egymilliárd-
kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvan forint.

A Projekt költségvetését a Szerzödés 1. mellékiete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülö források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerzödés 2. mellékiete
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb
1931 327680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer
hatszáznyolcvan forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérö intenzitást a Szerzödés 1. mellékiete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási elöleg összege és mértéke

Az igényelhetö támogatási elöleg összegének és mértékének meghatározása a Felhfvás 5.4. Elöleg
igénylése pontban foglalt feltételek szerint történik.

Az igényelhetö támogatási elöleg legmagasabb összege 1 931 327680 Ft, azaz egymilliárd
kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer-hatszáznyoIcvan forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzödés 3. szárnú mellékiete szerinti mérföldkövek elérését követö 15 napon belül kötelezö
szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez
kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerzödésben meghatározott határidön belül
köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kfvánt költségekröl.

A mérföld kő elérését megelőzően utófinanszirozású időközi kifizetés i igénylés akkor nyújtható
be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1 OOO OOO forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási idöszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelöen a jelen Szerzödés alapján nyújtott
támogatásból

1 931 327 680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer
hatszáznyolcvan forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak.
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott rnüszaki-szakrnal tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XL5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelöen kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és mOszakl-szakmaieredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. sz. mellékletben
meghatározott indikátorok és rnüszaki-szakrnal eredmények elérése érdekében jogosult és köteles
felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a
272/2014. (XL5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelöen kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XL5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzödés aláírásával kijelenti, hogya Szerzödés tartalmát, az ASZF
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi exev. törvényt,
a 272/2014. (XL5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezönek ismeri el, és tudomásul
veszi, hogy a Szerzödés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a
Szerzödés és az ASZF szemponljából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden kOlön
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerzödö Felek a Szerzödés idötartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéröl, postacíméröl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméröl a Szerzödés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követö 8 napon belOI tájékoztalják egymást.

8.3. A Szerzödés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerzödö Felek közOI utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerzödés határozott idöre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási idöszak végének dátuma ennél késöbbi, úgy a fenntartás idöszak végén
hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi eX11. törvényelöírásainak megfelelöen - a projektadatlapon
feltOntetett projektfelelös, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevö személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az ellenörzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltOntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történö kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történö feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelö kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók
elöállltásához szOkséges személyes és kOlönlegesadatokkal kapcsolatosan végzendö adatgyűjtési,
ill. -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerzödés 7. sz. mellékletét képezö
adatfeldolgozási szerzödésnek megfelelöen végzi.
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8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapftó okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláfró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testOleti
szervei{k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai{k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült, A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzödésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt alá!rták.

" 'ri'ff:~~------l
főoszt.~.·. r~ezet~),

EMMI elJfNFHÁTI. . " ,

"P.Ii.

Kelt~ftoo oo.~Of{.év oo.Q~.·.oo. hóna

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt müszaki-szakrnaí tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Adatfeldolgozási Szerződés
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