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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

OKTATÁSFEJLESZTÉSI VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLY FELSŐOKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK OSZTÁLYA

SZÉCH ENYI 'l

HORVÁTH MELlNDA
Projektmenedzser

TÁRGY: Aláírt 3. sz. támogatási szerződés
módosítás megküldése

IKTATÓSZÁM: 0002253-061/2017/
OKTATÁSI HIVATAL
1055 Budapest
Szalay utca 10-14.

OGYINTÉZŐ: Hadar László

TISZTEL PROJEKTMENEDZSER ASSZONYI

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú támogatási kéreiméhez kapcsolódó 3.
számú Támogatási Szerződés módosítás Támogató általi aláírása megtörtént.

A hatályos Támogatási Szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban
alábbi telefonszámon kérhető:

Telefon:
Email:

Ogyfélszolgálati idő:

1/273-4250
eutamogatas@emmi.gov.hu
Hétfő - Csütörtök: 08:30 - 16:00
Péntek: 08:30 - 13:30

Budapest, 2018.08.15.

I
Európai Unió ..
Európai Strukturális .
és BeruházásiAlapok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1134 Budapest, Váci út 451c





Iktatószám: IKT-2018-104-11-00105007

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal

Projekt elme: Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés
bövltését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban
Projekt azonosüöszám: EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001
3. számú módosrtás

SZÉCHENYlt 

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacfm: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláfrásra jogosult képviselője: Greftné Kovács Edina
Azonosftó szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

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

Postacfm: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Székhely/Lakcfm: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 329727
Adószám/adóazonosftó jel: 15329729-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalás ra kerül: 10032000-00282637-30005297
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gloviczki Zoltán elnök

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

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósftja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető - a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében frja alá. 1 

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül
Rendszerszintú fejlesztések és hozzáférés bővftését szolgáló ágazati programok a
felsőoktatásban tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-3.4.5-17-2017-00001
azonosftó számon regisztrált, 2017.04.21. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a
Szerződés mellékletét képező felhfvás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.22. napon kelt
támogatási döntés szerint támogatásban részesftett. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett
vissza nem térftendő támogatásban részesül.

A felhfváson és a támogatási kéreimen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

l A felhIvásnak megfelelően töríendö, amennyiben nem releváns .
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módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolás ra a Szerződéshez.

SZÉCHENYlt 

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővftését szolgáló ágazati
programok a felsőoktatásban cfmű és EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, a
támogatási kérelem ben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt)
elszámolható költségeinek a Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térftendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogya Projektet 1055 Budapest, Szalay utca 10-14 alatt (Projekt
fő helyszíne) megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogya Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósltla meg,
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XL5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a
közbeszerzési eljárások lebonyolltásába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogya Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és
hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesftett kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető.

3. A Projekt megvalósitásának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017 év 06 hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 2 

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpont ja: 2017. év 03. hó 22. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 01. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetés i igénylés benyújtásának határideje: 2020. 04. 30. (de legkésőbb 2021.12.30.)

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

2 A nem releváns rész törlendő.
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4.6. Támogatás jogclme

SZéCHENYlt 

4. A Projekt összköltsége, elszámolhat6 összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projektösszköltsége

A Projekt összköltsége 1 931 327 680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió
háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvanforint.

4.2. A Projektelszámolhatóösszköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 931 327 680 Ft, azaz egymilliárd-
kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvanforint.

A Projekt költségvetéséta Szerződés1. mellékietetartalmazza.

4.3. A Projekthezfelhasználásrakerülő források

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

4.4. A támogatásösszegeés intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1 931 327
680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvanforint.

Amennyibenaz egyes tevékenységekrevonatkozóana támogatási intenzitáseltér, költségelemenként
az eltérő intenzitásta Szerződés 1. mellékietetartalmazza.

4.5. Támogatásigénylése

4.5.1 A támogatásielőleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg összegének és mértékének meghatározásaa FelhIvás 5.4. Előleg
igénylésepontbanfoglalt feltételek szerint történik.
Az igényelhetö támogatási előleg legmagasabb összege 1 931 327 680 Ft, azaz egymilliárd
kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer-hatszáznyolcvanforint.

4.5.2 Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. mellékiete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhezkapcsolódó
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a
Kedvezményezett akifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről.

A mérföldk6 elérését megel6z6en ut6finanszirozású id6közi kifizetés i igénylés akkor nyújthat6
be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1 OOO OOO forintot.

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

1 931 327 680 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázharmincegymillió-háromszázhuszonhétezer
hatszáznyolcvan forint nem min6sül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak.
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8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelőlnek ki. A kapcsolattartó
nevéről, postacfméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcfméről a Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti.

SZÉCHENYlt 

5. A Projektműszaki-szakmaitartalma

A Kedvezményezetta Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valösltla meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének65.4 pontjábanszabályozottaknakmegfelelőenkell eljárni.

6. A Projektmegvalósftásánakmérföldkövei,indikátoraiésműszaki-szakmaieredményei

A Kedvezményezetta Projekteta 3. mellékletbenmeghatározottmérföldkövekszerint valósltla meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmaieredmények elérése érdekében jogosult és köteles
felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet88. §-ban szabályozottaknakmegfelelőenkell eljárni.

7. Biztosftékadásikötelezettség

A Kedvezményezetta 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettségalól.

8. Zárórendelkezések

8.1. A Kedvezményezetta Szerződés aláírásával kijelenti, hogya Szerződés tartalmát. az ASZF
et, és a vonatkozójogszabályokat, így különösen az államháztartásrólszóló 2011. évi exev. törvényt,
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi, hogya Szerződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a
Szerződés és az ASZF szempontiából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön
intézkedésnélkül módosulnak.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrólszóló 2011. évi eX11. törvény előírásainak megfelelően- a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlaponés mellékleteibenfeltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósftásábanrésztvevőszemélyek,valamint a beszámolás,a szabálytalanságieljárás és
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát. statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezettszavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknekmegfelelőkezeléseaz érintettekhozzájárulásávaltörténik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók
előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosanvégzendő adatgyűjtési,
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ill. -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 9. sz. mellékletét képező
adatfeldolgozásiszerződésnekmegfelelőenvégzi.

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 aláfró személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonatávallcégkivonatukkal,valamint aláfrási cfmpéldányávallcfmpéldányukkaligazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapftóokirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezettképviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és alálrására. Alárró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
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
teljesftését.
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SZÉCHENYlt 

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosrthat
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 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben 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 aláírták. . -_, __ 

i~,:: [ilf/;

PH 
Kelt .1..... , 201.~ év ...0.3. .... hóna

;~~: "_"'l,

I p< Jff.. (_ 'é;/~~:·.r. ..... 
Gfeffné Kovács Ediljla

főosztálY\(ezető "'-.
EMMI EUFvFHAT

KeltG.~ fo.1i 201(.;>. év .~~Z..... hóna

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Adatteldolgozási Szerződés
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1. számú melléklet

SZ~CHENYI, 

Támogatásiszerződés száma: EFOP-3.4.5-17-2017-00001
Kedvezményezett:Oktatási Hivatal

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység neve Költség tipus Költség kategória Költség elem Elszámolható költség

A projekt megvalósftásához

Projektszakmai megvalósítása Eszközbeszerzésköltségei Beruházáshoz nélkülözhetetleninformatikai, 22271324 Ft
kapcsolódóköltségek irodatechnikaieszközök

bekerülésiértéke
A fejlesztés megvalósftásához
szükségestevékenységeket,

Projektszakmai megvalósftása Eszközbeszerzésköltségei Beruházáshoz folyamatokattámogató, a 17809451 Ft
kapcsolódóköltségek projekt végrehajtásátszolgáló

eszközfejlesztés,
laborfejlesztés
A projekt megvalósításához

Projektszakmai megvalósftása Eszközbeszerzésköltségei Beruházáshoz nélkülözhetetleninformatikai, 9241 315 Ft
kapcsolódóköltségek irodatechnikaieszközök

bekerülésiértéke
A projekt megvalósftásához

Projektszakmai megvalósftása Eszközbeszerzésköltségei Beruházáshoz nélkülözhetetleninformatikai, 104 137394 Ft
kapcsolódóköltségek irodatechnikaieszközök

bekerülésiértéke

I EUfÓpal Unl6 • 
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Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz Egyéb szellemi termék 221 105456 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek bekerülésl értéke
Vagyoni értékű jogok (szellemi

Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz termékek felhasználásának 24790400 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek joga, licencek, adatbázis
előfizetés)

Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz Egyéb szellemi termék 6350 OOO Ftbeszerzése kapcsolódó költségek bekerülésl értéke
Vagyoni értékű jogok (szellemi

Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz termékek felhasználásának 5603790 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek joga, licencek, adatbázis
előfizetés)
Vagyoni értékű jogok (szellemi

Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz termékek felhasználásának 18138916 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek joga, licencek, adatbázis
előfizetés)
Vagyoni értékű jogok (szellemi

Projekt szakmai megvalósftása Immateriális javak Beruházáshoz termékek felhasználásának 2957237 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek joga, licencek, adatbázis
előfizetés)
Vagyoni értékű jogok (szellemi

Projekt szakmai megvalósítása Immateriális javak Beruházáshoz termékek felhasználásának 19462950 Ftbeszerzése kapcsolódó költségek joga, licencek, adatbázis
előfizetés)

Projekt szakmai megvalósftása Célcsoport képzési költségei Célcsoport Képzéshez kapcsolódó utazási, 1 560 OOO Fttámogatásának költségei étkezés és szállás költség

Projekt szakmai megvalósftása Célcsoport képzési költségei Célcsoport Képzéshez kapcsolódó utazási, 2291 080 Fttámogatásának költségei étkezés és szállás költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 2811952 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészftés, tervezés 56 OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészftés, tervezés 371 910 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészftés, tervezés 1 690500 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség

SZÉCHENYI' 

I Eur6pal Unl6 II
európai StrUJdUréJIS 
és~AIapak

MAGYARORSZÁG 
KoRMÁNYA BEFEK1 ETÉS A JOVÖSE



Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Tájékoztatás, nyilvánosság 2540 OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség biztosítása
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 74657500 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósítás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészítés, tervezés 267750 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósrtás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészítés, tervezés 112 OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egység költség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 280 OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósítás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 1751960 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósrtás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészítés, tervezés 750 OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 1 362 100 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészftés, tervezés 3518095 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósrtás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Könyvvizsgálat 6 OOO OOO Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósítás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 669375 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 3553592 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósrtás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Tájékoztatás, nyilvánosság 3836670 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség biztosftása
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 1011575 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 1244016 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 14797414 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósítás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Tájékoztatás, nyilvánosság 86882 Ftköltségei (átalány) elszámolható költség biztosftása
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Projekt megvalósftás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 4555208 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósItás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Közbeszerzési eljárások 9672320 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség lefolytatása
Projekt megvalósítás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 3504004 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósItás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projekt előkészItés, tervezés 17765717 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósItás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 1 390650 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósItás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Projektmenedzsment 140 OOO Ft
költségei (átalány) elszámolható költség
Projekt megvalósItás közvetett Átalányalapú egységköltség Egységköltség alapon Általános költségek (rezsi) 404600 Ft
költségei (átalány) elszámolható költség

Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósltásban
Projekt szakmai megvalósltása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő Munkabér 7600 OOO Ft

ráfordítás munkatársak költséaei
Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósításban

Projekt szakmai megvalósítása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő Munkabér 863 975 290 Ft
ráfordítás munkatársak költséaei
Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósltásban Személyi jellegű egyéb

Projekt szakmai megvalósítása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő kifizetése k 2031 500 Ft
ráfordítás munkatársak költséaei
Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósításban Személyi jellegű egyéb

Projekt szakmai megvalósítása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő 3268 OOO Ft
ráfordítás munkatársak költséaei kifizetések

Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósltásban Foglalkoztatást terhelő adók,
Projekt szakmai megvalósltása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő 168 345 630 Ft

ráfordítás munkatársak költséaei járulékok

Szakmai megvalósításhoz Szakmai megvalósításban Személyi jellegű egyéb
Projekt szakmai megvalósltása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő kifizetése k 23697141 Ft

ráfordltás munkatársak költséaei
Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósltásban Foglalkoztatást terhelő adók,

Projekt szakmai megvalósltása kapcsolódó személyi jellegű közreműködő 8850094 Ft
ráfordítás munkatársak költséaei járulékok

Projekt szakmai megvalósltása Szakmai megvalósltáshoz Szakmai megvalósltásban Utazási költség (belföldi és 2599864 Ft
kapcsolódó útiköltség, közreműködő külföldi)
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kiküldetési költség munkatársak költségei

Szakmai megvalósftáshoz Szakmai megvalósftásban Utazási költség (belföldi és
Projekt szakmai megvalósftása kapcsolódó útiköltség, közreműködő 248 OOO Ft

kiküldetési költsén munkatársak költséaei külföldi)

Szakmai megvalósrtáshoz Szakmai megvalósrtásban Szállásköltség (belföldi és
Projekt szakmai megvalósrtása kapcsolódó útiköltség, közreműködő 3003656 Ft

kiküldetési költsén munkatársak költséaei külföldi)

Szakmai megvalósftáshoz Szakmai megvalósftásban
Projekt szakmai megvalósítása kapcsolódó útiköltség, közreműködő Napidíj 548958 Ft

kiküldetési költsén munkatársak költséqeí
Szakmai Egyéb mérnökl és szakértői

Projekt szakmai megvalósftása Egyéb szakértői szolgáltatás tevékenységekhez dfjak, tanácsadási költségek 112 300 642 Ft
költségei kapcsolódó szolgáltatások (pl. fordftás, tolmácsolás,

költséaei lektorálás)
Szakmai

Projekt szakmai megvalósítása Egyéb szolgáltatási költségek tevékenységekhez Hatósági igazgatási, 10560 OOO Ft
kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatási d fjak, illetékek
költséaei
Szakmai

Projekt szakmai megvalósftása Marketing, kommunikációs tevékenységekhez Egyéb kommunikációs 2297316 Ft
szolgáltatások költségei kapcsolódó szolgáltatások tevékenységek költségei

költséaei
Szakmai

Projekt szakmai megvalósftása Marketing, kommunikációs tevékenységekhez Egyéb kommunikációs 1 961 209 Ft
szolgáltatások költségei kapcsolódó szolgáltatások tevékenységek költségei

költsénel
Szakmai Rendezvényszervezés,

Projekt szakmai megvalósftása Marketing, kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó ellátási, 43442946 Ft
szolgáltatások költségei kapcsolódó szolgáltatások ún.ncatering" költségek,

költsénel reprezentációs költsének
Szakmai

Projekt szakmai megvalósítása Marketing, kommunikációs tevékenységekhez Egyéb kommunikációs 1270 OOO Ft
szolgáltatások költségei kapcsolódó szolgáltatások tevékenységek költségei

költsénel

Marketing, kommunikációs Szakmai Egyéb kommunikációs
Projekt szakmai megvalósftása tevékenységekhez 7620 OOO Ft

szolgáltatások költségei kaocsolódó szolaáltatások tevékenységek költségei
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költségei

Szakmai

Projekt szakmai megvalósrtása Szakmai megvalósrtáshoz tevékenységekhez Szakmai megvalósrtáshoz 53186331 Ftkapcsolódó bérleti dfj kapcsolódó szolgáltatások kapcsolódó irodabérleti drj
költségei

Végösszeg 1 931327680 Ft 
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2. sz. melléklet

SZ~CHENYlt 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.4.5-17 -2017 -00001 
Kedvezményezett: Oktatási Hivatal 

Források (Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt

1 931 327680 támogatás:
Összesen 1931327680 
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3. sz. melléklet

SZ~CHENYI, 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.4.5-17 -2017 -00001
Kedvezményezett: Oktatási Hivatal

Mérföldkő Mérföldkő Mérföldkő elérésének Eredmény lefrásasorszáma megnevezése tervezett dátuma

A FIR fejlesztés szakmai specifikációja lezárul, megtörténik az új tananyagok igényfelmérése

1. Szakmai speCifikáció, 2017.12.31 és kiválasztása, valamint a tankönyvtár funkcionalitásának javftása kapcsán a szakmai
tervezés specifikáció megtörténik, a tervezés elkészül. Projekt szinten az összes elszámolható költség

legalább 10 %-ról kifizetés i igényt nyújtunk be.

Megvalósul a kompetencia mérőrendszer kidolgozása, az 1. pilotmérés megtörténik, illetve a
Kompetencia FIR fejlesztések befejeződnek. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való

2. mérőrendszer 2018.11.30. bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésO
kidolgozása, FIR indikátor érték eléri a 100%-ot. Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők
fejlesztés befejezése száma megnevezésO indikátor érték eléri a 20 főt. A Kedvezményezett projekt szinten az

összes elszámolható költség legalább 50 %-ról kifizetés i igényt nyújt be.

Szakmai A projekt fizikai befejezésének napjára a felhIvásban előírt összes kötelező és a támogatást
3. tevékenységek 2020.01.31. igénylő által vállalt szakmai tevékenység megvalósul, valamint a Kedvezményezett projekt

lezárása szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-áról kifizetés i igénylést nyújt be.
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4. sz. melléklet

SZÉCHENYI' 

A PROJEKT MOSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.4.5-17-2017-00001
Kedvezményezett: Oktatási Hivatal

Egy felsőoktatási kompetencia
Megvalósítandó műszakl-szakmai eredmény vonatkozásában mérőeszkőz kifejlesztése és
megnevezése mérés lebonyolitása

A projektben kiválasztott kompetencia
vonatkozásában kifejlesztésre kerül egy

Az eredmény leírása mérőeszköz, valamint azonosításra kerül egy
legalább 1200 fős reprezentatfv mintán elvégzett
próbamérés

A tulajdonság számszerüsíthető célértéke 1200 db az érvényességnek és
meabízhatósáanak meafelelő hallaatói mérés

A tulajdonság számszerüs íthető célértékének dbmértékeavséae

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
Igazolás módja: A kompetencia mérés

tulajdonsága. dokumentációja

A felsőoktatási tanulmányi életút sikeressége
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény és a gyermekkori családi háttérindex kőzőtti
megnevezése összefüggések vizsgálata

A 2016 őszén tanulmányaikat megkezdő csoport
felsőoktatási tanulmányi életútjának Családi

Az eredmény leírása
Háttér Index (CSHI) adatokkal való összekötése
és a kettő összefüggésének vizsgálata, erről
összegző tanulmány készítése

A tulaidonsáq számszerűsíthető célértéke 1 
A tulajdonság számszerüsíthetö célértékének db
mértékeavséae
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb Igazolás módja: Összegző tanulmány
tulaldonsáqa.

Megvalósrtandó műszaki-szakmai eredmény A DPR új kutatási koncepciójának elkészftése
meanevezése

A DPR fejlesztése során új kutatási koncepció

Az eredmény leírása
készül, melynek elemei lehetnek mérőeszközök,
módszertani kézikönyvek, disszeminációs
eszközrendszer.

A tulajdonsáa számszerűsíthető célértéke 1
A tulajdonság számszerűsfthetö célértékének dbrnértékecvséoe 
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb Igazolás módja: Koncepció dokumentációja
íulaldonsáqa,
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"Felsőoktatási Pályakövetés 2017 -
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény Informatika képzési terület" elnevezésű
megnevezése adatösszekötés létrehozása

A DPR fejlesztése keretében kidolgozott új,
.Felsőoktatási pálya követés 2017" elnevezésű

Az eredmény leírása adatösszekötés lebonyolítása, elemzésre
alkalmas adatbázissá alakítása és kutatási
avorsielentés létrehozása

A tulaidonság számszerűsíthető célértéke 1 
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének dbmértékeavsége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
Igazolás módja: Intézményi nyilatkozat az

tulajdonsága. adatbázis összekötéséről

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
Végrehajtott tanulmányi és hallgatói életút

megnevezése elemzések

A tanulmányokkal, illetve a hallgatói életúttal

Az eredmény leírása kapcsolatban a projekt keretében elkészített
elemzések száma.

A tulaidonsáq számszerűsíthető célértéke 3 
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének dbmértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
Igazolás módja: A wwwJelvLhu oldalon a hallgatói

tulajdonsága. életúttal kapcsolatos elemzések publikálása

Megvalósftandó műszaki-szakmai eredmény Hiányzófelsőoktatási szakmaitartalmak pótlása
megnevezése

A projektben beszerzett és közzétett hiánypótló
Az eredmény leírása szakkönyvek Dublin Care alapján megadott cím alá

besorolt tételenként.
A tulaldonsáo számszerűsíthető célértéke 20 önálló cím
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének dbmértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb Igazolás módja: A www.tankonyvtar.hu oldalon

tulajdonsága. közzétett új tananyagok listája
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Megvalósftandó műszakl-szakmal eredmény
Fels60ktatási hiánypótló szakmai tartalmakhoz

megnevezése való hozzáférés b6vítése

A projekt keretében a www.tankonMar.hu portálon
Az eredmény lefrása közzétett hiánypótló felsőoktatási szakmai tartalmat

használök száma.
Tananyagonként, taneszközönként legalább 200

A tulajdonság számszerűsfthető célértéke fő évente (tanévre vetrtve)

A tulajdonság szárnszerűslthető célértékének főmértékeavsége
Igazolás módja: Monitoring jelentés Projekt záró
évének megfelelő tanévben, arra a tanévre

Az eredmény nem számszerűsfthető, egyéb vonatkozóan kell mérni és lejelenteni

tulajdonsága.
Letöltési statisztika alapján látogatások számával
számítva

Megvalósftandó műszaki-szakmai eredmény
www.tankonyvtar.hu portál on a látogatások

megnevezése számának növekedése

Az eredmény leírása A portálon a látogatások számának növekedése,
a használat iavulása

A tulajdonság számszerűsfthető célértéke +10%
A tulajdonság számszerűsfthető célértékének látogatások számamértékeavsége

Igazolás módja: Monitoring jelentés Projekt záró
Az eredmény nem számszerűsfthető, egyéb évének megfelelő évet megelözö teljes naptári év
tulajdonsága. adatait kell mérni és lejelenteni
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5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKATORAl 

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.4.5-17-2017-00001
Kedvezményezett:Oktatási Hivatal

Kedvezményezett vállalja, hogya Projekt fizikai befejezéséig megvalósílja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai
tartalmávalés megvalósltásávalkapcsolatoselvárásoknakmegfelelőena vállalt indikátor célértékeketteljesItve.

Monitoring mutatók

Mutatóneve Mérték-egység Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás 

Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti
felsöoktatásba való bekérülést és bennmaradást fő 2017.06.01. O 2020.01.31. 1200
támogató programokbanrésztvevőkszáma

Kutatói utánpótlást támogató programokban fő 2017.06.01. O 2020.01.31. 75
résztvevőkszáma (EFOP)

Kutatói utánpótlást támogató programokban tő 2017.06.01. O 2020.01.31. 25
résztvevőkszáma (VEKOP)
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6. sz. melléklet

Támogatásiszerződésszáma: EFOP-3.4.5-17-2017-00001
Kedvezményezett:Oktatási Hivatal

Közbeszerzési terv

Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számltott Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tosrtott Szerződés srtott

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás trpusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenI
nettó határideje szerzés közbeszer- szerzés? dátuma nem)zés?

Multifunkcionális

Szolgáltatás nyomtató 1 072520 Ft 1 072520 Ft központosftott 2018.07.11 igen nem igen n.r. nem
nyomatdfj közbeszerzés
TÖRÖLVE

Árubeszerzés Mobiltelefon 6582138 Ft 6582138 Ft központosftott 2018.05.16 igen igen 2018.08.31
beszerzése közbeszerzés nem nem

DTK Reszponzív

Árubeszerzés oldal teszteléshez 694488 Ft 694488 Ft központosított 2018.05.16 igen igen 2018.08.31
eszközbeszerzés közbeszerzés nem nem

(tablet)
MS Desktop Kbt. 113. § 

Árubeszerzés software
liszenszek 1 746223 Ft 38002500 Ft szerinti nynt 2017.09.03 nem igen nem 2017.11.27 nem

beszerzése eljárás

MS Desktop Kbt. 113. § 
Árubeszerzés software

liszenszek 1 770 OOO Ft 38 002 500 Ft. szerinti nyílt 2018.08.31 nem igen nem 2018.10.20 nem

beszerzése /I eljárás

Árubeszerzés Projektorok 257260 Ft 257260 Ft központosftott 2018.10.15 nem nem igen 2019.02.01 nem
beszerzése közbeszerzés
Informatikai

Árubeszerzés eszközök 5489012 Ft 5489012 Ft központosftott 2017.12.14 igen 2018.04.12
beszerzése közbeszerzés nem nem nem

(homogén)
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számftott Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tosftott Szerződés sftott

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás típusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (IgenIhatárideje szerzés közbeszer- dátumanettó zés? szerzés? nem)

Informatikai

Árubeszerzés eszközök 13887737 Ft 13887737 Ft központosított 2017.12.14 nem nem igen 2018.04.12 nem
beszerzése közbeszerzés
(általános)

Arubeszerzés Irodaszerek 2798104 Ft 2798104 Ft központosított 2017.11.27 nem nem igen 2017.12.05 nem
beszerzése közbeszerzés

Szolgáltatás Catering és Kbt. 113. § 
kapcsolódó 30773862 Ft 45596238 Ft szerinti nyílt 2018.05.16 igen nem nem 2018.08.31 nem
szolgáltatások II. ellátás
Vállalkozási
keretszerződés
keretében Kbt. 113. § 

Szolgáltatás takar/tási 2690083 Ft 55130944 Ft szerinti nyílt 2017.08.20 nem igen nem 2017.11.24 nem
szolgáltatás eljárás
ellátása (Maros,
Honvéd)

Takar/tás II. Kbt. 113. § 
Szolgáltatás (19.03.01 - ) 896694 Ft 1138802 Ft szerinti nyílt 2019.02.14 nem igen nem 2019.02.28 nem

eliárás
Foglalkozás-
egészségügyi
szolgáltatás
nyújtása az OH Kbt. 113. § 

Szolgáltatás alkalmazottai 1 767323 Ft 58520079 Ft szerinti nyílt 2017.09.20 nem igen nem 2018.01.25 nem
részére megb/zási eljárás
keretszerződés
alapján - eljárás
megsemmis/tve
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számftott Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tositott Szerződés sftott

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás tfpusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenIhatárideje szerzés közbeszer- dáturnanettó zés? szerzés? nem)

Foglalkozás-
egészségügyi
szolgáltatás Kbt. 113. § 

Szolgáltatás nyújtása az OH 1 753937 Ft 50067798 Ft szerinti nyílt 2018.09.14 nem igen nem 2018.09.14 nemalkalmazottai
részére megbfzási eljárás
keretszerződés
alapján 1/.
Mobiltelefon központosftottSzolgáltatás szolgáltatás 2759058 Ft 30718851 Ft 2017.04.11 igen igen igen 2017.05.03 nem
igénybevétele közbeszerzés
Külföldi utazás, központosftott

Szolgáltatás szál/ás (Párizs 281 588 Ft 281 588 Ft közbeszerzés 2017.11.23 nem nem igen 2017.11.23 nem
repülőjeav)
Külföldi utazás, központosftott

Szolgáltatás szál/ás (Párizs 1294 Ft 1 294 Ft közbeszerzés 2017.11.23 nem nem igen 2017.11.23 nem
utasbiztosftás)
Külföldi utazás, központosftott

Szolgáltatás szállás (Párizs 36083 Ft 36083 Ft közbeszerzés 2017.11.23 nem nem igen 2017.11.23 nem
szállás)
Külföldi utazás, központosított nem igen

Szolgáltatás szál/ás (Berlin 457 Ft 457 Ft közbeszerzés 2018.02.26 nem 2018.02.26 nem
utasbiztosftás)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szál/ás (Berlin 21 601 21601 közbeszerzés 2018.02.26 nem 2018.02.26 nem
reDülőieav)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Pozsony 50139 Ft 50139 Ft közbeszerzés 2018.04.17 nem 2018.04.17 nem
szállás)
Külföldi utazás, központosrtott nem igen

Szolgáltatás szál/ás (Pozsony 13296 Ft 13296 Ft közbeszerzés 2018.04.17 nem 2018.04.17 nem
vonatieov)
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számitott Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tositott Szerződés sitott

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás típusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenihatárideje szerzés közbeszer- dátuma
nettó zés? szerzés? nem)

Külföldi utazás, központosftott nem igen
Szolgáltatás szállás (Pozsony 1 294 Ft 1 294 Ft közbeszerzés 2018.04.17 nem 2018.04.17 nem

utasbiztosftás)
Külföldi utazás, központosított nem igen

Szolgáltatás szállás (BrüsszelI. 427230 Ft 427230 Ft közbeszerzés 2018.02.21 nem 2018.02.21 nem
repül6jeflV)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (BrüsszelI. 648 Ft 648 Ft közbeszerzés 2018.02.21 nem 2018.02.21 nem
urtasbiztosftás)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Brüsszel 214322 Ft 214322 Ft közbeszerzés 2018.04.11 nem 2018.04.11 nem
II. repülőjegv)
Külföldi utazás, központosított nem igen

Szolgáltatás szállás (Brüsszel 804 Ft 804 Ft közbeszerzés 2018.04.12 nem 2018.04.12 nem
II. utasbiztosftásJ
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Brussze/III. 73225 Ft 73225 Ft közbeszerzés 2019.02.20 nem 2019.02.20 nem
reDü/6jegy)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Brussze/III. 20863 Ft 20863 Ft közbeszerzés 2019.02.20 nem 2019.02.20 nem
szállás)
Külföldi utazás, központosított nem igen

Szolgáltatás szállás (Brussze/III. 804 Ft 804 Ft közbeszerzés 2019.02.20 nem 2019.02.20 nem
utasbiztos/tás)
Külföldi utazás, központosItott nem igen

Szolgáltatás szállás (Bo/zánó '18 51614 Ft 51614 Ft közbeszerzés 2018.06.15 nem 2018.06.15 nem
szállásJ
Külföldi utazás, központosított nem igen

Szolgáltatás szállás (Bo/zánó '18 2304 Ft 2304 Ft közbeszerzés 2018.06.15 nem 2018.06.15 nem
utasbiztos/tásJ
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Bo/zánó '19 701 408 Ft 701408 Ft közbeszerzés 2019.09.03 nem 2019.09.02 nem
szállásJ
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számított Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tosított Szerzödés sított

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás típusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenihatárideje szerzés közbeszer- dátumanettó zés? szerzés? nem)

Külföldi utazás, központosrtott nem igen
Szolgáltatás szállás (Bolzánó '19 446004 Ft 446004 Ft közbeszerzés 2019.09.03 nem 2019.09.02 nem

repülőjeav)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás (Bolzánó '19 16254 Ft 16254 Ft közbeszerzés 2019.09.03 nem 2019.09.02 nem
utasbiztosftás)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás (Valencia 217058 Ft 217 058 Ft közbeszerzés 2018.05.29 nem 2018.05.29 nem
repülőjeav)
Külföldi utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Valencia 162481 Ft 162481 Ft közbeszerzés 2018.06.01 nem 2018.06.01 nem
szállás)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás (Valencia 5813 Ft 5813 Ft közbeszerzés 2018.06.20 nem 2018.06.19 nem
utasbiztosftás)
Külföldi utazás, központos itott nem igen

Szolgáltatás szállás (Tallinn 305424 Ft 305424 Ft közbeszerzés 2018.09.15 nem 2018.09.15 nem
repülőjeav)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás (Tallinn 135544 Ft 135544 Ft közbeszerzés 2018.09.15 nem 2018.09.15 nem
szállás)
Külföldi utazás, központos Itott nem igen

Szolgáltatás szállás (Tallinn 7314 Ft 7314 Ft közbeszerzés 2018.09.15 nem 2018.09.15 nem
utasbiztosftád)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás 837391 Ft 837391 Ft közbeszerzés 2018.05.16 2018.05.16(nemzetközi SZIT nem nem

repülőjeav 2018)
Külföldi utazás, központos ított nem igen

Szolgáltatás szállás 837391 Ft 837391 Ft közbeszerzés 2020.01.10 2020.01.10 nem(nemzetközi SZIT nem

repülőjegy 2019)
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számitott Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tosrtott Szerződés srtott

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás tipusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenihatárideje szerzés közbeszer- dátuma
nettó zés? szerzés? nem)

Kű/fd/di utazás, központosrtott nem igen
Szolgáltatás szállás (Párizs II. 335618 Ft 622331 Ft közbeszerzés 2018.09.10 nem 2018.09.10 nem

reDű/6ieav)
Kű/fd/di utazás, központosftott nem igen

Szolgáltatás szállás (Párizs II. 93521 Ft 93521 Ft közbeszerzés 2018.09.10 nem 2018.09.10 nem
szállás)
Kű/fdldi utazás, központosrtott nem igen

Szolgáltatás szállás (Párizs II. 18974 Ft 18974 Ft közbeszerzés 2018.09.10 nem 2018.09.10 nem
utasbiztosftás)

Hiánypótló
uniós nem

értékhatárt
Szolgáltatás szakmai művek 174098784 Ft 174098784 Ft elérő nyílt 2018.06.07 nem nem 2018.10.19 nem

közzététele ellátás
FIR fejlesztéshez
szerver központosrtott

Árubeszerzés beszerzése- 51 875292 Ft 51 875292 Ft 2018.06.15 igen igen igen n.r nem
eredménytelen közbeszerzés

eliárás

Árubeszerzés
FIR fejlesztéshez központosítottszerver 51 875292 Ft 51875292 Ft 2018.08.05 igen igen igen 2018.09.24 nem
beszerzése ".

közbeszerzés

FIRés DTK
fejlesztéshez

Árubeszerzés storage 36439665 Ft 36439665 Ft központosftott 2018.06.15 igen igen igen n.r. nem
beszerzése- közbeszerzés
eredménytelen
ellárás
FIRésDTK

Árubeszerzés fejlesztéshez 36439665 Ft 36439665 Ft központosított 2018.08.05 igen igen igen 2018.09.24 nem
storage közbeszerzés
beszerzése n.
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Egybe Több Közpon- Gyor-
A beszerzés Beszerzéshez Becsült érték számított Beszerzési Ajánlatok Feltételes pályázathoz tositott Szerződés sított

tárgya rendelt elnevezés (nettó) becsült érték eljárás típusa beadási közbe- kapcsolódó közbe- -kötés (igenI
nettó határideje szerzés közbeszer- szerzés? dátuma nem)zés?

FIR fejlesztéshez
(technológia
függö) és DTK kbt. 113. § Áru beszerzés portáltechnológia 2657833 Ft 2657833 Ft 2018.08.05 igen nem nem 2018.11.23 nem
fejlesztéshez szerint

egyedi szoftverek
beszerzése
FIR fejlesztéshez
MS szoftverek, és központos itottÁrubeszerzés FIR szerver 26907768 Ft 26907768 Ft 2018.06.21 igen nem igen 2018.10.08 nem
Op.rendszer közbeszerzés

beszerzése
DPR interaktiv
online felülethez

Szolgáltatás és FIR adattárház 62620 OOO Ft 62620 OOO Ft
központos ított

2018.05.16 igen igen 2018.08.31fejlesztéshez közbeszerzés nem nem

tanácsadás
beszerzés
FIR

Szolgáltatás Szoftverfejlesztési 25805702 Ft 25805702 Ft központosftott 2018.05.16 igen nem igen 2018.08.31 nemtanácsadás - Java közbeszerzés
alapú
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7. sz. melléklet

SZÉCHENYI t 
ADATFELDOLGOZÁSI MEGBIZÁSI SZERZÖDÉS

Támogatásiszerződésszáma EFOP-3.4.5-17-2017-00001
Kedvezményezett:Oktatási Hivatal

amely létrejött

egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU FejlesztésekVégrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság(1054 Budapest,Akadémia u. 3.), mint megbfzó(a továbbiakban:Adatkezelő)

Postacfm:1054Budapest,Akadémia u. 3.
Székhely:1054 Budapest,Akadémia u. 3.
Aláfrásrajogosult képviselője:Greffné Kovács Edina
Azonosftószám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):309271.
Adószám: 15309271-2-41

másrészről: Oktatási Hivatal, mint megbfzott (a továbbiakban:Adatfeldolgozó),

Postacfm: 1055Budapest,Szalay utca 10-14.
Székhely/Lakcfm:1055 Budapest,Szalay utca 10-14.
Azonosítószám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):329727
Adószám/adóazonosftójel: 15329729-2-41
Aláfrásrajogosult képviselője:Dr. GloviczkiZoltán elnök

(Támogatóés Kedvezményezetta továbbiakbanegyütt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmény

1.1. Felek rögzftik, hogy Adatfeldolgozó és Adatkezelő támogatási szerződést (a továbbiakban
Támogatási Szerződés)kötött Rendszerszintú fejlesztések és hozzáférés bővitését szolgáló
ágazati programok a felsőoktatásban círnü projekt (a továbbiakban Projekt) támogatására.A
Projekt megvalósftásasorán Adatfeldolgozónakadatot kell szolgáltatniaa Projektben részt vevő
természetesszemélyekrőlaz 1.3. pontbanfoglalt célból.

1.2. Felek az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknakmegfelelően a
jelen szerződés keretei között rögzftik az Adatkezelő megbfzása alapján az Adatfeldolgozó által
ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. Tekintettel arra, hogy az adatgyűjtés a
résztvevők személyes és különleges adataira is kiterjed, az adatok feldolgozása és kezelése
során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az
adatbiztonságkövetelményénekmegvalósulására.

1.3. A megbfzásiszerződéscélja Adatkezelő részéről:
A 2014-2020-as programozási időszak esetében, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban
ESZA) finanszfrozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács 2013.
december 17-i 1304/2013/EUrendeletének (a továbbiakban: 1304/2013/EUeurópai parlamenti
és tanácsi rendelet) I. és II. mellékieteún. közös indikátorokelőállítását f~a elő, amelyek révén az
ESZA programokeredményeiuniós szinten összehasonlfthatók,illetveösszesfthetőklesznek.
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok, 2)
szervezetekrevonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás
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a) az Adatkezelő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott kérdőfvek kitöitetése a
résztvevőkkel (segftség nyújtása a kérdések értelmezéséhez),

b) a kitöltött kérdőfvek összegyűjtése és megőrzése a személyes adatok védelmének
biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok
szerint,

c) A kérdőfvet kitöltő személy személyi azonosftásraalkalmas okmányáról fénymásolat
készítése, és annak megőrzése a személyes adatok védelmének biztosftásával,az
egyéb projektdokumentációravonatkozómegőrzésiszabályokszerint,

d) a kitöltött kérdőívek adatainak bevitele az Adatkezelő által megadott on-line felületen
keresztül. Az on-line felület használatához szükséges jelszót Adatkezelő jelen
szerződésaláírását követőenbocsátja Adatfeldolgozórendelkezésére.Adatfeldolgozó
köteles gondoskodni a jelszó megfelelő védelméről és arról, hogy ahhoz csak a
kérdőfvekfeldolgozásátvégző,jogosultszemély(ek)férhessen(ek)hozzá.

SZÉCHENYI' 

jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáitatni. Az 1304/2013/EU
európai parlamentiés tanácsi rendeletszerint résztvevőnektekintendőkazon személyek,akiknek
közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosfthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik
számára egyedi kiadásokat különftenek el. Azoknál az ESZA konstrukcióknál, ahol a rendelet
szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyéni szintű
adatgyűjtéstbiztosítanikell.

1.4. A megbfzás meghatározott adatfeldolgozási feladatok ellátására szól. Jelen szerződés a
TámogatásiSzerződéshatályánakidőtartamávalmegegyezőhatározott időtartamrajön létre.

2. A szerződéstárgya

2.1. Adatkezelő az Infotv. 10. § (4) bekezdésébenmeghatározottaknakmegfelelőenjelen szerződés
aláirásával megbfzzaaz Adatfeldolgozótaz alábbi feladatok elvégzésével:

2.2.Adatfeldolgozóaz 2.1 pontban meghatározottfeladatok ellátására, Adatkezelő előzetes írásbeli
engedélye alapján, további adatfeldolgozót igénybe vehet. Ilyen esetben azonban Adatfeldolgozó
szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az Infotv.
rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi. A
továbbiadatfeldolgozóigénybevételébőleredő esetlegeskárértAdatfeldolgozófelelős.

2.3. Adatfeldolgozóa 2.1. pontbanfoglalt megbfzástelfogadja.

2.4. Felek kijelentik, hogy az 2.1 pontban foglalt adatfeldolgozási feladatok ellátásáért Adatkezelőt
jelen szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, a felmerülő költségek a Támogatási
Szerződésalapján kerülhetnekelszámolásra.

2.5. Felek kijelentik és tudomásulveszik, hogya 2.1 pontban meghatározottadatokat Adatfeldolgozó
a Támogatási Szerződés hatálya alatt, a projekt dokumentumainaknyilvántartásáraés őrzésére
vonatkozó szabályok szerint (Id. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF)
megőrzi.

3. Adatkezelőjogai és kötelezettségei

3.1. Adatkezelőjogosult ellenőrizniAdatfeldolgozónála szerződésszerinti tevékenységvégrehajtását.

3.2. Adatkezelő - adatkezelésrevonatkozódöntéseinekvégrehajtására- műveletekethatározhatmeg
Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának biztosítása
érdekében.

3.3. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasftásai
jogszerüségéért Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor - a 4.2. pontban foglaltakkal
összhangban - Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben
Adatkezelőutasításavagy annakvégrehajtásajogszabálybaütközne.

3.4. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontia alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy
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Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő
köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5
napon belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől számított
25 napon belül köteles az érintett számára megadni, amelyről tájékoztatja Adatfeldolgozó
kapcsolattartóját is. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja alapján adatai
helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri, Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a
beérkezéstől számftott 5 napon belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított 25 napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően
utasítani Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. Az 
adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelem elutasítása esetén, Adatkezelő
köteles a döntését - a kérelem beérkezésétől szám ított 25 napon belül - az érintett részére
írásban megküldeni és döntéséről egyidejűleg Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is tájékoztatni. Az 
adat helyesbftésére, törlésére, zárolására irányuló kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell
az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. Jelen pontban meghatározott
panaszokat, kéreimeket Felek elektronikus úton továbbít ják egymásnak.
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4. Adatfeldolgozójogai és kötelezettségei,azAdatbázisvédelme

4.1. Adatfeldolgozó köteles az 2.1. pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő utasításai szerint
és Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni.

4.2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyeimét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása előtt
felhfvni, ha azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző
utasítást ad.

4.3. A megbízás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag
Adatkezelő részére hasznosítható.

4.4. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat
kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhat ja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, valamint Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni.

4.5. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni,
továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosItani.

4.6. Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási
mílveletek végrehajtására jogosult.

4.7. Adatfeldolgozó köteles az érintettektől az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást beszerezni.
Az aláírandó hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő által Adatfeldolgozó részére elektronikusan
rendelkezésre bocsátott, az érintettek (résztvevők) által kitöltendő kérdőív tartalmazza.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmílen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4.8. Amennyiben Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll
elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell Adatkezelőt a késedelemről, annak
várható elhúzódásáról és okairól.

4.9. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel
és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az
általa igénybe vett személyek felkészítéséről abetartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések
(Id.lnfotv.), a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja
tekintetében.
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5. Titoktartás 

SZÉCHENYlt 

4.10. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt
adatok megfelelö védelméről. Adatfeldolgozóaz adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi
hozzáféréstköteles megakadályozni,e kötelezettségeszándékosvagy gondatlan megsértéséből
eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok
felhasználásijogát nem ruházhatjaát harmadikszemélyre.

5.1. Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat,amelyekaz adat- és titokvédelmiszabályokérvényrejuttatásáhozszükségesek.

5.2. Feleketa szerződés létrejötte,és teljesítése keretébena szerződéshatálybalépésekor, illetve azt
követőentudomásukrajutott minősített adatot képező információktekintetébenbüntetőjogifelelősség
terheli. Egyéb - minősített adatnak nem minősülő - bizalmas információk átadására vagy
nyilvánosságra hozatalára egyik Fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire,
azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó
információkal, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Felek
vonatkozásában jogszabály í~a elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik
személlyeltörténő közlés is.

5.3. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség Feleket a szerződés bármi okból
történő megszűnése esetén a minősítés időtartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban
keletkezetttitok és egyéb, a teljesftés során keletkezettbizalmas információktekintetébena hatályos
jogszabályokáltal előírt rendelkezésekalapján kell eljárni.

5.4. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelö által átadott, a teljesítéshez
kapcsolódó iratokról, dokumentumokrólmásolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével
készít, és ezen iratokba harmadikszemély részére betekintéstnem ad, illetvesemmilyenmás módon
nem hozzaharmadikszemélytudomásáraazok tartaimát.

5.5. A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez
szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését - az egyéb
felelősségén túl - azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében
felelősségefennáll.

6. Adatbiztonság 

6.1. Felek rögzítik, hogyaz adatbiztonságikövetelményrendszera személyesadatok védelmének
technikai és személyi intézkedésekkel,valamint fizikai és informatikaimegoldásokkaltörténő
támogatásátjelenti.

6.2.Felek kijelentik, hogyAdatkezelőés - az Adatkezelő megbízásábóleljáró - Adatfeldolgozóaz
adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az
adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok
előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódófontosabb nemzetköziajánlásokat is
figyelembe veszi.

6.3.Felek kijelentik, hogya személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű
kiszolgálókontörténik, emellett Adatkezelő és Adatfeldolgozóminden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való
felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala,
megváltoztatásavagy törlése ellen.

6.4.Felek- többek között-
a) gondoskodnak arról, hogya tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen
hozzáférés úlján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés
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8.4. Jelen szerződésben foglaltak szakmai felügyeletére és kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:

SZÉCHENYI' 

céljávalösszefüggésbenférjenek hozzá,
b) gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról.
fejlesztéséről,
c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemrnelellátott zárt helyiségben helyezik
el, gondoskodnakannak fizikai védelméről is,
e) gondoskodnak arról, hogya különböző nyilvántartásokbantárolt adatok közvetlenül ne
legyenekösszekapcsolhatókés az érintetthezrendelhetők.

7. Szerződés hatálya, módositása, megszünése

7.1. Jelen szerződés a Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező határozott
időtartamra jön létre, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével
mindentovábbi jognyilatkozat, illetve értesítésnélkül megszünik.

7.2. Jelen szerződés mödosítása kizárólag Irásban. a Felek közös megállapodásaalapjánérvényes.

7.3. Tekintettel arra, hogy jelen szerződésa TámogatásiSzerződés 8.5. pontia alapján jön létre,
és a támogatási szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi,
amennyiben valamelyik Fél a jelen szerződésbenvállalt lényeges kötelezettségétsúlyosan
megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólftásban megjelölt határidőn
belül sem, a Támogatási Szerződés megszegéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények
alkalmazhatók. Jelen szerződés osztja a Támogatási Szerződés sorsát, annak bármely
okból történő megszOnéseeseténjelen megállapodásis megszüntetésrekerül.

7.4. Amennyiben a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeiketa Felek teljesítették, a
szerződés megszOnésekor,a projektdokumentációravonatkozó megőrzési határidő leteltét
követően, Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisrteni és ennek tényét
jegyzőkönyvben rögzrteni, majd a jegyzőkönyvetAdatkezelő részére átadni. Amennyiben a
szerződés teljesítését megelőzőenannak bármely okból történő megszOnésérekerülne sor,
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat
Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni, vagy
Adatkezelőrendelkezéseszerint - amennyibenaz adatkezelésjogszerűen nem folytatható-
az adatok megsemmisrtésérőlgondoskodni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, és a
jegyzőkönyvetAdatkezelő részéreátadni.

8. Együttmüködés, Kapcsolattartás

8.1.A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttmOködésikötelezettséget vállalnak,
melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges
körülményt egymással haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül közölni. 
Adatfeldolgozótudomásul veszi, hogy kötelesAdatkezelőalkalmazottaivalés munkatársaival,
vagy az általa kijelölt más személyekkela megbízásteljesítésesorán együttmOködni.

8.2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e
nélkül is tájékoztatni tevékenységéről.

8.3.Felek rögzrtik, hogya kapcsolattartás módjára a Támogatási Szerződés és az ASZF
vonatkozórendelkezéseitkell alkalmazni.
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Döntéshozó személy Adatkezelő Név: Greffné Kovács Edina
részéről
Kapcsolattartó személy Adatkezelő Név: Kun Diána
részéről
Döntéshozó személy Név: Dr. Gloviczki Zoltán
Adatfeldolgozó részéről Telefon: +3613742172 

E-maii: gloviczki.zoltan@oh.gov.hu
Kapcsolattartó személy Név: Horváth Mellnda
Adatfeldolgozó részéről Telefon: +36304611946 

E-maii: horvath.melinda@oh.gov.hu

8.2. Felek rögzítik, hogyakapcsolattartóként megjelölt személy(ek) vagy azok adataiban
bekövetkezettváltozásrólhaladéktalanultájékoztalják egymást.

8.3. A kapcsolattartókadataibanbekövetkezettváltozás nem minősül a szerződésmódosftásának.

9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen szerződésrea magyarjog szabályai,a jelen szerződésbennem szabályozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései
irányadóak.

9.2. Felek megállapodnakabban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatbanfelmerült vitás kérdéseket
elsődlegesenegymás között, tárgyalásokútján kfsérelik meg rendezni.

9.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztalják egymást,
amely a szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség
elmulasztásábóleredő károkért a mulasztóFél felelősséggeltartozik.

9.4. Jelen szerződés bármely pontiának vagy rendelkezésénekérvénytelenségenem jelenti a teljes
szerződés érvénytelenségét,kivéve, ha az érvénytelennekminősülő rendelkezésvagy rész nélkül a
Felek a szerződéstnem kötöttékvolna meg, vagy e rendelkezés,illetve rész hiányábana szerződés
értelmetlennévagy értelmezhetetlennéválna.

Jelen szerződést a Felek - az alulírt helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,jóváhagyólag í~ák alá.

Jelen szerződés 7 oldalból áll, 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány az Adatkezelőt, 1
példányaz Adatfeldolgozótillet.

Adatfeldolgozó képviseletében: Adatkezelő képviseletében:

Budapest,20.18. év<'t?hó 1.~. nap
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