2. számú melléklet a VNT2020-1 azonosító számú pályázathoz
Okiratszám:

A jelen támogatói okiratban megjelölt, a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált
versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet szerinti
költségvetési támogatás nyújtására
a Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi
TÁMOGATÓI OKIRATOT
adja ki az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
Jelen támogatói okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony jön létre
egyrészről
a Külgazdasági és Külügyminisztérium
székhely:
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
törzskönyvi szám:
311344
adószám:
15311344-1-41
képviseli:
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
(a továbbiakban: „Támogató”)
másrészről
a […]
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető:
számlaszám:
képviseli:
(a továbbiakban: „Kedvezményezett”) között.
Előzmények
A Kedvezményezett 2020. … … napján, … számon pályázatot (támogatási igényt) – a
továbbiakban: „Pályázat” – nyújtott be a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált
versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet (a továbbiakban:
„Rendelet”) alapján, 2020. április 20-án „versenyképesség-növelő támogatásra” tárgyában
meghirdetett, VNT2020-1 azonosító számú pályázati kiírás (a továbbiakban: „Pályázati
Kiírás”) szerinti támogatásra. A Pályázat dokumentációja a jelent támogatói okirat 1. számú
mellékletét képezi.
A Támogató a Pályázat elbírálását követően megállapította, hogy a Kedvezményezett a
pályázati feltételeknek megfelel, ezért a jelen támogatói okiratot bocsájtja ki.
A jelen támogatói okiratban meghatározott támogatói feladatok ellátása során a HIPA Nemzeti
Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055
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Budapest, Honvéd u. 20., adószám: 27037612-2-41) a Rendelet 4. fejezete alapján lebonyolító
szervként (a továbbiakban: „Lebonyolító Szerv”) jár el.
1. A támogatói okirat tárgya, kötelezettségvállalások
1.1. A Támogató vissza nem terítendő költségvetési támogatást nyújt a Kedvezményezett
részére, a Kedvezményezett pedig vállalja, hogy teljesíti a Pályázatban, valamint a jelen
támogatói okiratban megjelölt kötelezettségeket.
1.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos
állományi létszámát, azaz … főt, mint bázislétszámot (a továbbiakban: „Bázislétszám”) …
napjától a Pályázatban megjelölt … Ft értékű beruházás (a továbbiakban: „Beruházás”)
befejezéséig, de legalább 2020. december 31. napjáig fenntartja.
Az átlagos állományi létszám tartalmára és az átlagos állományi létszám számítására
vonatkozóan az "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című, a KSH által
kiadott füzetben leírtak az irányadók, az alábbiak szerint:
A foglalkoztatottak közül nem tartoznak az átlagos állományi létszámba:

a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától,

a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű
szabadságuk első napjától,

a keresőképtelenné vált munkavállalók egy naptári havi folyamatos betegség után,

fizetés nélküli szabadságon lévők egy naptári hónapot meghaladóan,

tartalékos katonai szolgálatra bevonultak egy naptári hónapot követően,

az állásukból felfüggesztett személyek,

a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók,

az átmenetileg nem foglalkoztatott bedolgozók, a foglalkoztatás szüneteltetésének
időpontjától,

a menedzsment azon tagja, akinek munkajövedelme a menedzserszerződés alapján
legfeljebb akkora, mint a profit-részesedése,

a munkaszerződés szerint havi átlagban 60 (hatvan) munkaóránál alacsonyabb
óraszámban foglalkoztatottak.
Az átlagos állományi létszám számbavétele a statisztikai elszámolásokban alkalmazott
átlagolás szabályai szerint történik. Az átlagos állományi létszám a munkavállalók
folyamatosan vezetett létszám nyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta
kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti
állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti szabad- és pihenőnapokra az azt megelőző
munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával (ami minden
esetben a teljes hónap napjainak a száma). Az éves átlagos állományi létszám a havi átlagos
állományi létszámok összegének 1/12 (egy tizenketted) része, abban az esetben is, ha a
munkáltató az évnek csak egy részében működött.
A Bázislétszám megítélése során a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kerül
számításba vételre, ezért a munkaerő fluktuációja és az egyes foglalkoztatottak munkakörének
megváltozása figyelmen kívül marad. A Bázislétszám meghatározása a pályázat benyújtását
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megelőző 12 hónapot érintő KSH jelentések alapulvételével, a pályázat benyújtását megelőző
12 hónapot lefedő belső munkaügyi nyilvántartás alapján történik.
A Bázislétszám ellenőrzése szintén az érintett KSH jelentések és belső munkaügyi nyilvántartás
alapján, a teljes kötelezettség vállalási időszak átlag létszáma szerint történik.
1.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Beruházást legkésőbb 2021. június 30. napjáig
megvalósítja (befejezi). A Beruházás befejezésének napja az a nap, amelyen az utoljára aktivált
támogatott eszköz számviteli aktiválására kerül.
2. A támogatás folyósítása és felhasználása
2.1. A Támogató … Ft, azaz … forint összegű nem visszatérítendő költségvetési támogatást
(a továbbiakban „Támogatás”) nyújt a Kedvezményezett részére előlegként a jelen okirat
hatályba lépését követő 60 napon belül a Kedvezményezett adatainál megjelölt számlaszámra.
A jelen támogatói okirat alapján nyújtott Támogatás az Európai Bizottság 2020. április 3-i,
C(2020) 2215 final számú közleményével (2020/C 112 I/01) módosított, az „Állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú
európai bizottsági közlemény (2020/C 91 I/01) (a továbbiakban: „Közlemény”) 3.1. szakasza,
továbbá az Európai Bizottság SA.56926 (2020/N) számú határozata szerinti támogatásnak
minősül.
2.2. A Támogatás összege a Pályázatban megjelölt beruházási értékre tekintettel került
meghatározásra. A Beruházás értéke alapján a Támogatás mértéke a Rendelet 10. § (2)
bekezdés … pontja szerinti …% / a Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 800.000 eurónak
megfelelő forint összeg. A Támogatás mértéke a Beruházás értékének euróban meghatározott
összege arányában forintban került meghatározásra, a Pályázat benyújtását megelőző hónap
utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett hivatalos devizaárfolyam
alapján történt.
2.3. A Támogatás fedezete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 1. melléklet, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány
következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról a Lebonyolító Szerv rendelkezésére bocsájtott
forrás.
2.4. A Támogatás terhére a Beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás
megvalósításához szükséges tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésének költségei
számolhatók el a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint.
2.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az őt terhelő köztartozás fennállásáról és
annak összegéről az állami adó- és vámhatóság a Magyar Államkincstár elektronikus úton
történő megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban megjelölt köztartozás, de
legfeljebb a Támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Magyar
Államkincstár adónemenként – ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet
adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban – utalja át az állami adó- és vámhatóságnak.
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A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással
megfizetettnek minősül.
3. Beszámoló a Támogatás felhasználásáról
3.1. A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról szóló beszámolót (a továbbiakban:
„Beszámoló”) a Kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítését követően
(kötelezettségvállalási időszak) 30 napon belül, de legkésőbb 2021. július 31. napjáig
nyújtja be írásban a Lebonyolító Szervhez.
3.2. A Beszámolóban a Kedvezményezett nyilatkozatot tesz arról, hogy a Támogatást a
támogatói okiratnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban meghatározottak szerint
használta fel. A Kedvezményezett a Beszámolóhoz a számviteli bizonylatokról készített
összesítőt és az érintett eszközök tárgyi eszköz kartonját köteles csatolni. Az összesítő
tartalmazza a kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó költségeket igazoló számviteli
bizonylatok megjelölését, valamint a Kedvezményezett aláírását. Az összesítő mintája a jelen
okirat 2. számú mellékletét képezi.
3.3. A Lebonyolító Szerv a Beszámolót megvizsgálja, és a Beszámoló Támogató általi
elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a
Beszámoló benyújtását – hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását – követő 60 napon belül
értesíti a Kedvezményezettet.
3.4. A Beszámoló vizsgálatakor a Támogató megállapítja a megvalósult Beruházás
tényleges értékét euróban a Rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott devizaárfolyamon.
Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy a Beruházás tényleges értéke alapján kevesebb
támogatási mértékre jogosult a Kedvezményezett, úgy a Kedvezményezett a Támogatás és a
Beruházás tényleges értékének megfelelő arányú támogatás forintban meghatározott összege
közötti különbséget köteles visszafizetni. Amennyiben a Beruházás tényleges értéke a Rendelet
9. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott összeg alá csökken, úgy a Támogató a Támogatást
teljes mértékben visszavonja. Amennyiben a Támogató megállapítja, hogy a Kedvezményezett
a Bázislétszámot nem tartotta fenn a Beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31.
napjáig, úgy a Támogató a Támogatást teljes mértékben visszavonja.
3.5. A Beszámoló benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a Lebonyolító Szerv írásban, legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felszólítja
a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Amennyiben a
Kedvezményezett a Beszámolót a felszólítás ellenére sem nyújtja be a Lebonyolító Szerv
részére, úgy a Támogató jogosult a támogatói okiratot visszavonni. Hiánypótlásra legfeljebb
két alkalommal van lehetőség. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem vagy nem
megfelelően teljesíti, úgy a Támogató jogosult a támogatói okiratot visszavonni.
4. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése
4.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás és a saját forrás felhasználását
a Támogató és a Lebonyolító Szerv, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek
ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult szervek adatot igényelhetnek a
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Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerből (Országos Támogatásellenőrzési Rendszer).
4.2. Az ellenőrzések (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) lefolytatására a támogatási
döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását megelőzően, a Támogatás igénybevétele alatt,
a vállalt kötelezettségek teljesítését követően, illetve lezárásakor, valamint a Beszámoló
elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
5. A Támogatói okirat módosítása
5.1. A jelen Támogatói okirat módosítása a Támogató egyoldalú jognyilatkozatával írásban
lehetséges a Kedvezményezett által a Lebonyolító Szerv részére megküldött kérelem alapján.
A Kedvezményezett legkésőbb a kötelezettségek teljesítéséig jogosult módosítási kérelmet
benyújtani.
5.2. A Kedvezményezett a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét írásban,
indokolással ellátva küldi meg a Támogató részére. Jelen támogatói okirat csak abban az
esetben módosítható, ha a Támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is
támogatható lett volna.
5.3. Amennyiben a támogatói okirat módosítására a Támogató döntése alapján kerül sor, úgy
– a kötelezettségek vállalására vonatkozó módosítás kivételével – a módosító okirat
Kedvezményezetthez való megérkezésével hatályba lép. Amennyiben a támogatói módosítás a
Kedvezményezett által vállalt kötelezettségre vonatkozik, úgy a módosító okirat a
Kedvezményezett írásbeli elfogadó jognyilatkozatával lép hatályba.
6. A Támogatói okiratban foglaltak megszegése, jogkövetkezményei, biztosíték
6.1. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a Támogató a Támogatást, a jelen támogatói okiratot visszavonhatja. A
támogatói okirat visszavonásával a támogatói jogviszony megszűnik.
6.2. A Támogató jogosult a támogatói okiratot visszavonni, ha az alábbiakban foglalt
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Beruházás a Pályázatban meghatározott kezdő időpontjától számított hat hónapon belül
nem kezdődik meg,
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a Pályázat benyújtásakor,
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.) 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát
követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására,
d) a kedvezményezetti fő kötelezettségek (Bázislétszám fenntartása és Beruházás
megvalósítása) teljesítése a támogató okiratban meghatározottak szerint és határidőn belül,
vagy határidőig nem teljesül, vagy tartós akadályba ütközik,
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben (Áht.), Ávr.-ban, a Rendeletben vagy a támogatói okiratban foglalt egyéb
kötelezettségeit,
f) a Kedvezményezett a 75. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
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g) a Kedvezményezett a támogatói okiratban meghatározottak szerint nem teljesítette vagy nem
megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét,
h) a Kedvezményezett által új pénzforgalmi számla kerül megnyitásra, és 10 napon belül nem
nyújtja be az új pénzforgalmi számlához kapcsolódó felhatalmazó levelet, vagy
i) a Kedvezményezett a Beruházáshoz szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.
6.3. Amennyiben a Támogató a támogatói okiratot visszavonja, vagy a Beszámoló alapján
arányos visszafizetésre kötelezi a Kedvezményezettet, a Kedvezményezett köteles a Támogató
felszólítására a visszafizetendő összeget az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyleti
kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató felszólítását
követő 30 napon belül a megjelölt számlaszámra visszafizetni.
6.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettséget
a megadott határidőn belül nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a
felhatalmazó levél alapján történő beszedési megbízás érvényesítésével történik. A
Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató rendelkezésre bocsájtja a valamennyi – jogszabály
alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot
(felhatalmazó levél) a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a
követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
6.5. A Támogató a felhatalmazó leveleket a Beszámoló elfogadásáról szóló nyilatkozatában,
visszakövetelés esetén a Kedvezményezett fizetési kötelezettségének teljesítését követő 30
napon belül megküldött nyilatkozatával vonja vissza.
6.6. A támogatási jogviszony megszűnik, amennyiben a Kedvezményezett a biztosítékot
(felhatalmazó levél) a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül nem nyújtja be a
Lebonyolító Szerv részére.
7. Hatályba lépés
7.1. A támogatói okirat hatályba lépési feltétele, hogy a Kedvezményezett támogatói okirat
Támogató általi aláírását követő 30 napon belül benyújtja a 6.4. pont szerinti felhatalmazó
levelet / leveleket.
7.2. A Kedvezményezett a cégjegyzék adatai alapján az alábbi magyarországi pénzforgalmi
számlákkal rendelkezik:

Számlát vezető pénzintézet neve

7.3.

Számlaszám

A felhatalmazó levél mintáját a jelen támogatói okirat 3. számú melléklete tartalmazza.
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8. Egyéb rendelkezések
8.1. A jelen támogatói okirat szerinti támogatási jogviszony az Áht. 48/A. § (2) bekezdése
szerint a Kedvezményezettel való közléssel jön létre.
8.2. A Kedvezményezett a Támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a
Beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőrizni.
8.3. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a
Támogatás egyéb – a Pályázati Kiírásban meghatározott, a Pályázatban ismertetett vagy a
jogszabályban, támogatói okiratban rögzített – feltételeiben változás következik be, a
Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni
a Lebonyolító Szervnek.
8.4. A jelen támogatói okiratban megadott adatok az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel
összhangban kerülnek kezelésre; továbbá a hatályos jogszabályok alapján a jelen támogatói
okirat azon adatai, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály
közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. A Kedvezményezett vállalja, hogy
közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresés esetén a Támogatóval együttműködik.
A jelen támogatói okirat szerinti Támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet („Atr.”) 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény 44. pontja
és az Európai Bizottság SA.56926 (2020/N) számú határozata alapján közzé kell tenni az
Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a Kedvezményezett tudomásul
veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató 2021. február 1-ig továbbítsa az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a jelen
támogatásnak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
8.5. A jelen támogatói okirattal kapcsolatos minden jognyilatkozatot írásban – az átvételt
bizonyító módon – postai úton, futárral vagy személyes kézbesítés kell megküldeni. Az írásban
tett jognyilatkozatot a Fél előzetesen elektronikus úton küldi meg a másik Félnek. A
jognyilatkozat megérkezésének napja az a nap, amikor a jognyilatkozat a címzett Félhez
elektronikus úton megérkezik.
A jelen támogatói okirat része a Pályázati kiírás és a Pályázat, az esetleges hiánypótlásokkal
együtt, a támogatói okiratot ezekkel együtt kell értelmezni. A támogatói okiratot mindig a
hatályos Pályázati kiírással együtt kell értelmezni.
A jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az Európai Bizottság
SA.56926 (2020/N) számú határozata, az Áht., az Ávr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a Rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.
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Az alábbi mellékletek a támogatói okirat részét képezik, akkor is, ha azok fizikailag nem
kerültek csatolásra:
1. számú melléklet: Pályázati dokumentáció (Pályázati kiírás és a benyújtott Pályázat)
2. számú melléklet: Összesítő számviteli bizonylatokról – minta
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél – minta
Jelen támogatói okirat 3 példányban készült, amelyből 1 példány a Támogatót, 1 példány a
Lebonyolító Szervet és 1 példány a Kedvezményezettet illeti meg.
Budapest, 20………………
………………..………………………………….
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Támogató
Budapest, 20………………
………………..………………………………….
…
Gazdasági Igazgatóság
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pénzügyi ellenjegyző
Budapest, 20………………
………………..………………………………….
…
Támogatási Igazgatóság
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jogi ellenjegyző
Budapest, 20………………
………………..………………………………….
…
Támogatási Igazgatóság
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szakmai ellenjegyző
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