
PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 

 A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága  

pályázatot hirdet  

a belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő 

„üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 

pénzügyi támogatására” 

 PÁLYÁZAT KÓDJA: BM/ 14572 /2011. 

1.      A pályázat célja 

Olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. egyszeri, visszatérítendő, 

előfinanszírozással történő támogatása, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit 

energetikai fejlesztés révén képesek hatékonyan csökkenteni, biztosítják az 

energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését, 

például: 

-        fajlagos energiaigény csökkentés (fűtőberendezések energetikai korszerűsítése jobb 

hatásfokú, szabályozható készülékek beépítésével, stb.); 

-        hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése (külső nyílászáró 

szerkezetek utólagos szigetelésével, stb.); 

-        villamosenergia-felhasználás mérséklése (kül- és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítésével, stb.); 

      -    megújuló energiahordozók alkalmazása (napkollektor, hőszivattyú, stb.). 

2.      A pályázaton résztvevők köre 

A pályázaton az Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek közül azok 

vehetnek részt, melyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai 

fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 

20%-át saját forrásból fedezni tudják (pályázó). 

3.     Pályázati feltételek 

Pályázni olyan műszakilag megvalósítható témával lehet, amely a korszerűség 

követelményeit kielégíti, megfelel az energetikai, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi 

előírásoknak, legkésőbb 2012. december 15-éig megvalósítható és a ráfordításhoz nyújtott 

támogatás összege 6 éven belül visszafizetésre kerül. A várható megtakarítást számítással 

szükséges kimutatni. 

Egy költségvetési szerv több témával is pályázhat, de ez esetben a pályázónak a 

pályázatokat fontossági sorrendben kell benyújtania és indoklással kell ellátnia. 

4.   A pályázat benyújtása, forrása, értékelése 

A pályázati dokumentációt jelen pályázati felhívás kitöltött mellékletével (Adatlap) együtt 

három példányban kell benyújtani az BM Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és 

Beruházási Osztály részére (Budapest V., Mérleg u.1-3.).  

A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 10. 14.00 óra 

Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 200 pont 

A rendelkezésre álló forrás: 2011. évben befolyt törlesztő részletekből származó bevétel és 

a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény, BM Fejezeti kezelésű 

Energia-racionalizálás megnevezésű előirányzatból származó bevétel, összesen 139,0 M Ft. 
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Értékelési szempontok, fontossági sorrendben: 

-        a visszafizetés vállalt ideje, és a saját forrás %-os aránya együttesen az elérhető pontszám 

50%-a (25-25 %), 

-        az energia-megtakarítás, illetve üzemeltetési költségcsökkenés éves összege (az elérhető 

pontszám 20%-a), 

-         a pályázat előkészítettsége (az elérhető pontszám 20%-a), 

-         a megtérülési idő (az elérhető pontszám 10%-a). 

A pályázatokat a BM Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár által felkért 

szakértőkből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások odaítélésére.  

Hiánypótlásra lehetőség nincs. 

A pályázat elbírálásának határideje 2012. március 5., az eredményről a pályázók 

írásbeli értesítést kapnak.  

5.   Szerződéskötés, teljesítés, ellenőrzés 

A szerződések 2012. március 30-ig kerülnek megkötésre. 

A BM Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkár a nyertes pályázókkal támogatási 

szerződést köt: 

-         a műszaki, pénzügyi teljesítésre; 

-         a visszafizetési kötelezettségvállalásra;  

- a törlesztés ütemezésére: a visszafizetés évente két alkalommal, a megkötésre kerülő 

támogatási szerződésben foglalt részletezés szerint történik;  

-  a visszafizetés időtartamára, amely nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott    

megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de 

legalább 500 E Ft/év; 

-    a visszafizetés ellenőrzésére; 

- a késedelmes visszafizetés szankcionálására; 

-         a tényleges megtakarítások dokumentálására (számlák, mérési adatok, számítások stb.)  

vonatkozóan. 

A kiírónak a szerződéskötés után jogában áll a szerződésben foglaltakat folyamatosan 

ellenőrizni.  

6.   Egyéb 

Jelen pályázati felhívás és annak melléklete a www.kormany.hu  honlapról letölthető. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújt: Handula Mária (tel.: 441-

1893, BM: 13-627, Fax:441-1997, BM:14-997, e-mail cím: maria.handula@bm.gov.hu). 

 

http://www.kormany.hu/
mailto:maria.handula@bm.gov.hu
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      Melléklet a BM/          2011. számú 

                                                                                   2012. évi energiaracionalizálási pályázathoz 

 

ADATLAP 

 

 „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 

pénzügyi támogatására” benyújtandó pályázathoz 

 

 

1. Általános információk  (az államháztartás működési rendjéről szóló  292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 

133. §. (1), (2) bekezdés figyelembevételével) 

 

 

Adóalany   Igen= 1       Nem= 0 
 

  Az igénylő neve(M):   

 

Az igénylő székhelye, 

irszám: 

    település:..........................................................................................                                                                                        

 

cím: utca hsz hrsz 

 

KSH Gazdálkodási forma kód:     

 

Az igénylő adószáma(M):               

 

 

           

           

Részt vett-e korábbi pályázatokon: 

 

1.1. A fejlesztésért felelős: 

Vezető neve: 

Beosztása: 

Telefon és fax szám: 

e-mail: 

 

1.2. A pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának: 

Neve: 

Beosztása: 

Telefon és fax szám: 

e-mail: 

 

1.3. A fejlesztés 

célja: 

 

megnevezése: 

 

megvalósításának helye és pontos címe:  

 

 

 

1.4. A fejlesztés rövid leírása:  
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A fejlesztés típusa:(megfelelőt aláhúzni)  

-    fajlagos energiaigény csökkentés  

-     hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése  

-     villamosenergia-felhasználás mérséklése  

-   megújuló energiahordozók alkalmazása  

-   egyéb 

 

1.5. A fejlesztés várható befejezése, üzembe helyezésének tervezett időpontja:  

 

 

2. A fejlesztés (beruházás) pénzügyi adatai: 

 

2.1. A fejlesztés várható költsége:    bruttó: 

 

Ebből saját forrás összege:    bruttó: 

 

Saját forrás aránya:        

 

2.2. Az igényelt támogatás összege:     bruttó: 

 

2.3. A várható éves üzemeltetési költségmegtakarítás:  bruttó: 

 

2.4. A megtérülés ideje: 

 

T= _____Fejlesztési költség (E Ft)_______             =      ………év 

Éves üzemeltetési költség megtakarítás (E Ft/év) 

 

A fejlesztés várható élettartama:       ………év 

 

2.5. A támogatás visszatérítésének vállalt határideje: 

  

 

 

3. Egyéb adatok: 

 

3.1. A fejlesztés előkészítettségi foka (tanulmányterv, elvi engedély, tenderterv, stb.) 

 

 

A fejlesztés részletes ismertetése, számítások:  

 

 

 

 

4.   Nyilatkozatok:  
 

4.1. Az Ámr. 113. § (2) bekezdés a) pontja értelmében nyilatkozom, hogy a támogatási igényben 

foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek. 

 

4.2. Az Ámr. 113. § (2) bekezdés c) pontja értelmében hozzájárulásomat adom, hogy a Kincstár  

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott 
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támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós 

forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő 

szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), 

az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 124. § (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri 

rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 

 

4.3. Kijelentem, hogy a Kedvezményezettel, mint szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdés 

szerinti összeférhetetelenség, illetve a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség nem áll fenn. 

 

4.4. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a 

köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása 

felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül. 

 

 

Dátum:…………………………………… 

 

 

 

 

 

        ………………………………… 

                          pályázó  
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Iktatószám: BM/              /2012. 

 

 

TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS 

tervezet 

     

amely létrejött 

egyrészről a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma (székhely: 1051 Budapest, József 

Attila u. 2-4.; törzsszám: 311607; adószám: 15311605-2-41 számlaszám: Magyar Államkincstár 

10032000-01220122-50000005; képviseli: Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes 

államtitkár), mint finanszírozó költségvetési szerv (a továbbiakban: „Támogató” vagy „BM”) 

 

másrészről a [*] (székhely: [*]; törzsszám: [*]; adószám: [*]; képviseli: [*]), mint 

kedvezményezett (a továbbiakban: „Kedvezményezett”), 

 

- a továbbiakban együttesen: „Felek” - 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. A Támogató „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi 

támogatása” tárgyában 2011. december 15-én meghirdetett, BM/      /2011. számú pályázat 

eredményeként kötelezettséget vállal a Kedvezményezett által megpályázott és elnyert 
 

 

…………………………………………………………… 

(pályázat tárgya, megnevezése) 
 

 

megnevezésű beruházás – jelen szerződés II. fejezet 1. pontjában rögzített összegű – 

kamatmentes, visszatérítendő támogatásának biztosítására. A pénzügyi feltételek biztosítása a 

szerződés II. fejezete szerint történik. A Kedvezményezettre, valamint az általa benyújtott 

fejlesztésre vonatkozó adatlapot a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

II. A Támogatás folyósítása 

 

 

1. A Kedvezményezett által megvalósítandó beruházás pénzügyi forrásainak megoszlása 
 

a. A beruházás teljes költségigénye:                               …………..….,- Ft 

 

b. A pályázat útján nyert támogatás:(XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20.01.02. 

 

     Energia-racionalizálás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat)              ………..…….,- Ft 

 

c. A Kedvezményezett által biztosítandó saját forrás:                              …..………..…,- Ft 

 
 

A támogatás folyósításának határideje: a jelen szerződés aláírását követő 15. nap. 
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2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházás jelen szerződés II. fejezet 1. pontjában 

rögzített összegét meghaladó költségekre fedezet csak a szerv részére jóváhagyott költségvetés 

terhére biztosítható. 

 

3. A Kedvezményezettet visszatérítési kötelezettség terheli, melynek teljesítése a szerződés II. 

fejezet 4. pontjában rögzített ütemezés szerint a BM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 

keretszámlára (számlaszám: 10032000-01220122-50000005, ÁHT 237778, KTK: 540) történik. 
 
 
 

a.  A visszatérítendő támogatás összege:                       …….….………….,- Ft 

 

b.  A fejlesztéssel elérhető éves költségmegtakarítás:            .....……….. ….………,- Ft/év 

 

c.  Az egy évre eső visszatérítés összege:             ………………………….,- Ft 

 

4. A támogatás visszatérítésének esedékessége és ütemezése: 

 

2013. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft  

2014. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft 

2015. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft  

2016. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft 

2017. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft  

2018. február  25.            ………….,- Ft 

          június   15.            ………….,- Ft 

 

 

5.  Jelen szerződés aláírását követően a Támogató jogosult a szerződés tárgyát képező 

energetikai fejlesztés és a Kedvezményezett által vállalt kötelezettségek végrehajtásának 

folyamatos, helyszíni ellenőrzésére. 

A Kedvezményezett köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, és a 

kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani. 

 

 

III. Beszámoló a Támogatás felhasználásáról, ellenőrzés 

 

 

1. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződésben foglaltaknak, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő módon a 2012. évre tekintettel a Támogatás felhasználásáról írásbeli 

szakmai és pénzügyi beszámolót (a továbbiakban együtt: „Beszámoló”) készíteni. A 

Kedvezményezett a Beszámolót a BM Műszaki Főosztály (a továbbiakban: BM MŰFO) részére 

2013. január 31. napjáig küldi meg. A Beszámoló tartalmi elemeire a fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló miniszteri rendeletben és utasításban foglaltak az 

irányadóak.  

 

2. A Beszámoló részletes, szöveges indokolással alátámasztottan tartalmazza a Támogatás 

összegének szerződésszerű felhasználásáról való elszámolást, amelyet az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv másolatával együtt a Kedvezményezett megküld a BM MŰFO részére. A BM 

MŰFO a pénzügyi beszámolót és felülvizsgálatot követően teljesítésigazolást állít ki (amelyet 

megküld a Költségvetési szerv részére), vagy hiánypótlásra szólít fel. A Kedvezményezett a 
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Beszámoló részeként a Támogató részére megküldi továbbá a záradékolt eredeti számlákról 

készített, hitelesített számlamásolatokat, a banki bizonylatok hitelesített másolatát, házipénztári 

kifizetési bizonylatok hitelesített másolatait, számlaösszesítőt, illetve az esetleges vonatkozó 

szerződések hitelesített másolatát. A Kedvezményezett köteles az elszámolást alátámasztó 

bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelőn legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni. 

 

3. Amennyiben a Kedvezményezett a Beszámolót a jelen szerződés III. fejezet 1. pontjában 

megjelölt határidőig nem nyújtja be, vagy a Beszámoló hibás vagy hiányos, úgy a 

Kedvezményezett köteles a BM MŰFO vezetőjének felhívását követően 10 napon belül 

megküldeni a Beszámolóját, illetve a javított vagy kiegészített Beszámolóját. 

 

4. A Kedvezményezett köteles a Támogatás összegének felhasználását ellenőrzés céljából 

elkülönítetten és naprakészen számvitelileg nyilvántartani, és az ellenőrzésre feljogosított 

szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni. A 

Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban 

meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul. 

 

5. A Támogató jogosult a Beszámoló alapján ellenőrzést végezni, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban megjelölt szerveknél ellenőrzést kezdeményezni. 

 

6. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a BM a jelen szerződést és a Beszámolót 

nyilvánosságra hozza. 

 

 

IV. A Kedvezményezett kötelezettségei 

 

 

1. A Kedvezményezett köteles 

- a beruházást saját lebonyolításban és a BM Műszaki Főosztályon (a továbbiakban: BM 

MŰFO) nyilvántartott pályázatban rögzített műszaki tartalommal legkésőbb 2012. 

december 15-éig megvalósítani; 

- jelen szerződés II. fejezetében rögzített pénzügyi feltételekben történő változás esetén 

soron kívül, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban kezdeményezni jelen szerződés 

módosítását;   

- a törlesztés időtartama alatt – a fejlesztés megvalósulását követő első év kivételével - 

rendszeresen, évente egy alkalommal (január 31-ig) tájékoztatni a BM MŰFO- t a 

fejlesztés eredményességéről. A tájékoztató átiratnak tartalmaznia kell az elnyert 

fejlesztési támogatás szerződés szerinti pontos megjelölését, a megelőző évben esedékes 

törlesztés összegét, valamint az elért energia- és költségmegtakarítást (számlák, mérési 

adatok alapján forintban). 

 

2. A Kedvezményezett a támogatás visszatérítésének késedelmes teljesítése esetén a 

részletfizetési kedvezményt elveszti, valamint a még vissza nem térített támogatás fennmaradó 

összegét – a Támogató felszólításának kézhezvételét követően – 5 munkanapon belül köteles egy 

összegben a II. fejezet 3. pontjában rögzített előirányzat-felhasználási keretszámlára 

visszafizetni. 

 

3. A késedelem beállásának időpontja az II. fejezet 4. pontban rögzített dátumokat követő 30. 

nap, hiánypótlás esetén pedig a felszólítás kézhezvételét követő 11.nap. 
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V. A Kedvezményezett szerződésszegése, az elállás, a késedelmi kamat, a támogatás 

visszafizetése 

 

 

1. A Kedvezményezett a szerződést megszegi, ha 
 
- a támogatási cél megvalósításának pénzügyi, műszaki, vagy egyéb szakmai tartalmát 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása, a 

szerződés megkötése, illetve az ellenőrzés során; 

- a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használja fel; 

- a támogatási cél a szerződésben meghatározott időpontig a Kedvezményezettnek 

felróható okból nem valósul meg; 

- neki felróható okból nem teljesíti e szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a 

támogatási cél megvalósításának meghiúsulását, vagy a megvalósulás tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett 

be; 

- a szerződésben vállalt költségmegtakarítást neki felróható okból nem valósítja meg; 

- a támogatási szerződés megkötésének esetleges feltételét képező jognyilatkozatok 

bármelyikét visszavonja; 

- az ellenőrzés lefolytatását neki felróható okból nem, vagy nem megfelelően biztosítja a 

Támogató illetékes szerve részére; 

- a Beszámolót nem a III. fejezetben előírtaknak megfelelően teljesíti; 

- a fejlesztés eredményességéről szóló évenként elkészítendő beszámolót határidőre nem 

küldi meg, és a hiánypótlási felhívást a Kedvezményezett sem teljesítette. 

 

2. A Kedvezményezett szerződésszegés esetén 5 évre kizárásra kerül az I. fejezet 1. pontban 

meghatározott tárgyú pályázaton történő részvételből, valamint a Támogató elállhat a 

szerződéstől. Támogató – elállása esetén – az elállási nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes 

küldeményként, postai úton küldi meg a Kedvezményezett részére. Az elálláshoz fűződő 

joghatások az elállási nyilatkozat közlésével állnak be. Amennyiben a Támogató eláll a 

szerződéstől, a Kedvezményezett köteles az elállási nyilatkozat közlését követő 5 napon belül a 

támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. A kamatszámítás 

kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetés 

teljesítésének napja. A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó 

napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

3. Amennyiben a támogatási cél megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból 

hiúsul meg, a Kedvezményezett köteles a fejlesztési támogatást – a meghiúsulás időpontját, vagy 

az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 munkanapon belül – a II. fejezet 3. pontjában 

rögzített előirányzat-felhasználási keretszámlára visszafizetni.  

Amennyiben a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

a határidő lejártától a visszafizetésig köteles az igénybe nem vett összeg után a Ptk. szerinti 

késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet 

megelőző félév utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. 

 

4. Amennyiben a támogatási cél megvalósítása a pályázat benyújtásakor tervezett bekerülési 

költségnél ténylegesen magasabb összegű, úgy a többlet költséget Kedvezményezett saját 

forrásból köteles biztosítani. 

Amennyiben a támogatási cél megvalósítása a pályázat benyújtásakor tervezett bekerülési 

költségnél ténylegesen alacsonyabb összegű, úgy a különbözetet a Kedvezményezett az átutalt 

támogatási összegből köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 munkanapon 

belül – a II. fejezet 3. pontjában rögzített előirányzat-felhasználási keretszámlára visszautalni.  
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5. A Támogató a követeléseit beszedési megbízás útján érvényesítheti, amelyre vonatkozó 

Felhatalmazó levelet a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

1. A Kedvezményezett viseli a Támogatás felhasználásával járó, a központi költségvetéssel és a 

társadalombiztosítási alapokkal szembeni esetleges kötelezettségek (pl. adó, vám, illeték 

megfizetése) teljesítését. 

 

2. A jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése írásban történhet. 

 

3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződésben, vagy annak mellékletében foglalt, 

általa szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

 

 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény és végrehajtási rendelete, a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak 

felhasználási rendjéről szóló szabályai, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

5. Amennyiben a Kedvezményezett a szerződés tárgyát képező fejlesztés megvalósítása során 

esedékessé váló beszerzése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá 

esik, köteles a törvény rendelkezései szerint eljárni. 

Budapest, 2012. ………. „        „        Budapest, 2012. …….  „        „ 

 

 

 

       ......…………………………………….              ..………………………………….. 

……………………………                   Dr. Tóth László                   

(név, beosztás)                                                    gazdasági és informatikai 

                                                                            helyettes államtitkár 

                  Kedvezményezett                                        Támogató 

   

               

Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: 

      

 

         ………………………………………                      ……………………………………. 

        ………………………                     Szőke Irma 

             (név, beosztás)                                                         főosztályvezető 

………………………………..                            Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási 

                                                                                                 Főosztály  

                  Kedvezményezett                                       Támogató 

 

              

Jogi ellenjegyzés: 
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2. számú melléklet 

 
Kincstári ügyfél iktatószáma: .................................. 

 

Felhatalmazó levél 
Tisztelt 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

(Számlavezető neve, címe) 

 

 

Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 

kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:  

 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 

 

A felhatalmazás időtartama ......................év …….hó  …..naptól ……….év ….hó ……..napig
*
,   

visszavonásig*. 

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.* 

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 

 az okiratok megnevezése:……………………………………………. 

További feltételek*:  

a) nem kerülnek meghatározásra 

b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: 

…………………..Ft 

…………………..devizanem ISO kódja* 

c) benyújtási gyakoriság:……………..(pl. napi, havi, évi) 

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb ….  nap 

e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 

Dátum: ............................................. 

……………………………………………………………………….. 

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon 

  

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ........................................................... 

Dátum: ………………………………………… 

................................................................................................  

 

                                                                                 Igazgatóság aláírása 

                                                 
*a nem kívánt rész törlendő 


