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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS UGOVOR O FINANSIJSKOJ PODRŠCI 

  

Amely létrejött Zaključen između: 

egyrészről a Prosperitati Alapítvány (székhely: 

24000 Szabadka, Ptuji utca 1.; adószám: 

109347941; törzsszám: 28829183; képviseli: 

Juhász Bálint ügyvezető), mint támogató (a 

továbbiakban: „Támogató”), 

Fondacija „Prosperitati“ (sedište: 24000 

Subotica, ul. Ptujska 1.; PIB: 109347941; matični 

broj: 28829183; koju zastupa upravitelj Balint 

Juhas) kao donator (u daljem tekstu: „Donator“), s 

jedne strane  i 

 másrészről [*] (lakóhely: [*]; adószám: [*]; 

gazdaság száma: [*]; bankszámlaszáma: [*]), mint 

végső kedvezményezett (a továbbiakban: „Végső 

Kedvezményezett”),  

[*] (prebavalište: [*]; PIB: [*]; BPG: [*]; broj 

tekućeg računa: [*]), kao krajnji korisnik (u daljem 

tekstu: „Krajnji Korisnik“), s druge strane 

(a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

(zajedno označeni kao „Ugovorne Strane“) na dole 

napisanog mesta i datuma, pod sledećim uslovima:  

PREAMBULUM PREAMBULA 

Támogató 2017. augusztus 2-án megjelent, M-

08/2017-II referenciaszámú pályázati felhívására 

Végső Kedvezményezett [*] napon [*] azonosító 

számú pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató a 

hatályos döntéshozatali mechanizmus szerint 

értékelt és támogatásra alkalmasnak terjesztett elő. 

Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi a 

pályázati felhívás, 3. számú mellékletét képezi a 

jóváhagyott pályázat. A pályázatról [*]-én hozott 

döntés alapján, a pályázat és egyben jelen szerződés 

tárgyát képző projekt (a továbbiakban: „Projekt”) 

megvalósítására Végső Kedvezményezett jelen 

támogatási szerződésben (a továbbiakban: 

„Támogatási Szerződés”) meghatározott feltételek 

szerint kamattámogatásra (a továbbiakban: 

„Kamattámogatás”) jogosult. 

 

Na raspisan konkurs pod br. M-08/2017-II koji je 

objavljen 2. avgusta 2017. godine, Krajnji Korisnik 

je [*]. godine pod identifikacionim brojem [*] 

dostavio konkursnu prijavu, koju je prema važećem 

mehanizmu odlučivanja, Donator ocenio i 

predložio, kao pogodnu za dobijanje finansijske 

podrške. Raspisani konkurs predstavlja prilog broj 

2. ovog ugovora, a prihvaćena konkursna prijava 

predstavlja prilog broj. 3. ovog ugovora. Na osnovu 

odluke donete dana [*]. godine povodom konkursne 

prijave, za realizaciju projekta (u daljem tekstu: 

„Projekat“) koji ujedno predstavlja predmet 

konkursa i ovog ugovora, Krajnji Korisnik ima 

pravo na subvencionisanu kamatu (u daljem tekstu: 

„Subvencionisana Kamata“) u skladu sa 

uslovima, koji su utvrđeni ovim ugovorom o 

finansijskoj podršci (u daljem tekstu: „Ugovor o 

Finansijskoj Podršci“).  

Támogató jelen Támogatási Szerződés 

finanszírozásához a forrást Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériumával (a 

továbbiakban: „Minisztérium”) megkötött [*] 

számú szerződése alapján nyújtja. 

Donator obezbeđuje izvore finansiranja po ovom 

Ugovoru o Finansijskoj Podršci na osnovu ugovora 

broj [*] zaključenog sa Ministarstvom ekonomije i 

spoljnih poslova Mađarske (u daljem tekstu: 

„Ministarstvo“). 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti 

Kamattámogatás nyújtásának felvétele azon hitel 

felvétele, amely kamatjának egy részét a Támogató 

a Kamattámogatás útján megtéríti (a továbbiakban: 

„Kamattámogatott Hitel”), és melynek feltételei a 

Végső Kedvezményezett és a [*] (a továbbiakban 

Ugovorne Strane konstatuju da uslov za pruženje 

Subvencionisane Kamate u skladu sa ovim 

ugovorom je uzimanje kredita od koje Donator 

subvencioniše deo kamate (u daljem tekstu: 

„Subvencionisani Kredit“), i čiji su uslovi 

regulisani ugovorom o kreditu (u daljem tekstu: 
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mint: „Bank") között kötött hitelszerződésben (a 

továbbiakban mint: „Hitelszerződés”) kerülnek 

szabályozásra. 

„Ugovor o Kreditu“), zaključen između Krajnjeg 

Korisnika i [*] (u daljem tekstu: „Banka“).   

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

1. PREDMET UGOVORA, IZNOS 

BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

1.1 A Végső Kedvezményezett a jelen 

Támogatási Szerződés aláírásával 

kötelezettséget vállal a jelen szerződés 

tárgyát képező Projekt megvalósítására a 

jelen Támogatási Szerződés és mellékletei, 

valamint a Hitelszerződés alapján. 

1.1 Krajnji Korisnik, potpisivanjem ovog 

Ugovora o Finansijskoj Podršci, se 

obavezuje, da će realizovati Projekat, koji 

predstavlja predmet ovog ugovora, u skladu 

sa ovim Ugovorom o Finansijskoj Podršci, 

njegovim prilozima i Ugovorom o Kreditu. 

1.2 A Támogató vállalja, hogy a Projekt 

végrehajtásához a Végső Kedvezményezett 

részére, jelen Támogatási Szerződésben 

foglaltakkal összhangban 

kamattámogatásként legfeljebb [*] 

százalékpont mértékű, és maximum [*]  

forintnak megfelelő szerb dinár összegű 

Kamattámogatást nyújt. 

1.2 Donator se obavezuje da Krajnjem 

Korisniku, za realizaciju Projekta, u skladu 

sa odredbama ovog Ugovora o Finansijskoj 

Podršci, kao subvencionisanu kamatu pruža 

Kamatnu Subvenciju  u najviše [*] odsto, i u 

maksimalnoj visini od najviše [*] forinti, u 

dinarskoj protivvrednosti.  

1.3 A Projekt megvalósításának irányadó 

időpontjai a következők: 

1.3 Rokovi realizacije Projekta: 

 

a) A támogatott tevékenység 

időtartamának kezdete: [*]; 

a) Početak realizacije podržane 

delatnosti: [*]; 

b) A támogatott tevékenység 

időtartamának vége és a 

költségvetési támogatás 

felhasználásának határideje: [*] 

b) Završetak realizacije podržane 

delatnosti i rok za korišćenje 

finansijske podrške iz budžeta: [*]. 

1.4 A Kamattámogatás a Támogató előzetes 

hozzájárulása nélkül más személyre át nem 

ruházható. 

1.4 Subvencionisana Kamata se ne može preneti 

na drugo lice bez prethodne  saglasnosti 

Donatora. 

1.5 A Projekt elszámolandó nettó 

összköltsége minimum [*], azaz [*] szerb 

dinár amely a (i) [*] azaz [*] szerb dinár 

összegű Kamattámogatott Hitelből; és (ii) a 

Végső Kedvezményezett minimum [*] azaz 

[*] szerb dinár összegű saját forrásából 

(továbbiakban: „Önrész”) áll. A hivatkozott 

összegek tervezett felhasználását féléves 

bontásokban a jelen Támogatási Szerződés 

4. számú mellékletet képző pénzügyi 

ütemterv (a továbbiakban: „Pénzügyi 

Ütemterv”) tartalmazza.  

1.5 Ukupni obračunljivi trošak Projekta 

iznosi [*], tj. [*] u neto iznosu, a čini (i) 

vrednost Subvencionisanog Kredita u iznosu 

od [*] RSD, tj. [*] RSD; i (ii) vrednost 

sopstvenog učešća Krajnjeg Korisnika (u 

daljem tekstu: „Sopstveno Učešće“) koji 

iznosi najmanje [*] RSD, tj. [*] RSD. 

Planirani utrošak svih pomenutih sredstava u 

polugodišnjem obračunu je sadržan u planu 

dinamike povlačenja sredstava, koji čini 

prilog 4. ovog Ugovora o Finansijskoj 

Podršci (u daljem tekstu: „Plan Dinamike 

Povlačenje Sredstava“). 
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1.6 A Kamattámogatás Támogató általi utalása 

szerb dinárban történik. Az utalás összege a 

Végső Kedvezményezett által elnyert 

forintban megállapított Kamattámogatási 

összegnek a Támogató számláján az 

alábbiak szerint szerb dinárra átváltott 

értéke. A forintban elnyert Kamattámogatás 

összegét a Minisztérium euro pénznemben 

utalja át Támogató részére a Magyar 

Nemzeti Bank (továbbiakban: ”MNB”) által 

megállapított, a folyósítás napján érvényes 

árfolyamon, melyet a Támogató a 

bankszámláján történő jóváírás napját 

követő 3 (azaz három) banki munkanapon 

belül a szerbiai OTP (OTP banka Srbija a.d. 

Novi Sad) által közzétett vételi árfolyam 

szerint szerb dinárra vált át.  

1.6 Prenos Subvencionisane Kamate od strane 

Donatora vrši se u dinarima (RSD). Iznos 

prenosa za Krajnjeg Korisnika, 

Subvencionisana Kamata dodeljena je u 

forintama (HUF), a na računu Donatora, 

prema dole naznačenom, iskazana je u 

dinarskoj (RSD) protu vrednosti.  

Ministarstvo iznos Subvencionisane Kamate 

dodeljenu u forintama doznačuje Donatoru u 

evrima, po zvaničnom kursu određene od 

strane Narodne Banke Mađarske  (u daljem 

tekstu: „NBM“) na dan prenosa, koji se iznos 

na računu Donatora konvertuje, u roku od 3 

(tj. tri) bankarska radna dana od dana uplate, 

u dinare po objavljenom kupovnom kursu 

OTP banke Srbije AD Novi Sad. 

1.7 Felek megállapodnak abban, hogy a 

Kamattámogatás összegével kapcsolatos 

árfolyamkockázatot a Végső 

Kedvezményezett viseli. A Végső 

Kedvezményezett felé szerb dinárban 

ténylegesen átutalt összeget csökkenthetik 

továbbá a szerbiai OTP által felszámolt 

banki tranzakciós, illetve átváltási díj. 

1.7 Ugovorne Stane su se sporazumele, da 

kursni rizik u vezi sa iznosom 

Subvencionisane Kamate snosi Krajnji 

Korisnik.  Iznos koji je isplaćen Krajnjem 

korisniku u dinarima,  može dodatno biti 

umanjen za iznos naknada i troškova za 

transfer novca koji obračunava OTP Banka 

Srbija. 

1.8 A Kamattámogatási összege nem biztosít 

fedezetet a támogatott Projekt megvalósítása 

kapcsán fizetendő általános forgalmi 

adó összegére. 

1.8 Iznos Subvencionisane Kamate ne 

obezbeđuje pokriće za iznos PDV-a koji 

nastane u vezi sa realizacijom podržanog 

Projekta. 

1.9 A jelen Támogatási Szerződés 1. sz. 

mellékletét képezi a jelen szerződés 

tekintetében alkalmazandó általános 

szerződési feltételek (a továbbiakban: 

„ÁSZF”), amelyet a Támogató́ 

a www.prosperitati.rs honlapon 

folyamatosan elérhetővé́ tesz. 

1.9 Opšti uslovi koji se primenjuju u ovom 

ugovoru (u daljem tekstu: „OUU“) 

predstavlja prilog br. 1. ovog Ugovora o 

Finansijskoj Podršci, kojeg Donator 

kontinuirano stavlja na raspolaganje na 

svojoj internet stranici: www.prosperitati.rs. 

2. A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT 

KÖTELEZETTSÉGEI 

2. OBAVEZE KRAJNJEG KORISNIKA 

2.1 A Projekt költségvetését a piaci árakhoz 

igazodóan, reális és költséghatékony módon 

kell összeállítani. A hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos 

piaci árnak történő megfelelést a Támogatási 

Szerződés hatályba lépését követően is 

2.1 Finansijski plan Projekta se sastavlja na 

način da se ravna prema realnim tržišnim 

cenama, te da bude održiv, realan i 

ekonomičan.  Princip efikasnog i uspešnog 

finansijskog privređivanja, kao i princip 

ravnanja prema prosečnim tržišnim cenama, 

http://www.prosperitati.rs/
http://www.prosperitati.rs/
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biztosítani kell, továbbá a Projektnek meg 

kell felelnie a reális és takarékos 

költségvetés elveinek a Projekt tárgyának 

esetleges változása esetén is, melyhez 

Támogató előzetes jóváhagyása szükséges. 

Mindezek teljesülését a Támogató által 

felkért szakértők a megvalósulás során 

folyamatosan ellenőrizhetik. 

 

treba obezbediti i nakon stupanja na snagu 

Ugovora o Finansijskoj Podršci, nadalje 

Projekat treba da odgovara načelima realnog 

i štedljivog finansijskog planiranja čak i u 

slučaju eventualne promene predmeta 

Projekta, za šta je potrebna prethodna 

saglasnost Donatora. Stručna lica, koja su 

angažovana od strane Donatora, mogu 

konstantno kontrolisati navedeno u toku 

ostvarivanja ovog izvršavanja. 

2.2 A jelen szerződés 5.1 pontjában 

meghatározott fenntartási kötelezettség 

időtartama (a továbbiakban „Fenntartási 

Időszak”) alatt a Projekt tárgya nem adható 

el, nem adható bérbe. Végső 

Kedvezményezett vállalja, hogy az ingatlan 

rendeltetésszerű felhasználásának 

ellenőrzését biztosítja a Támogató számára. 

2.2 Predmet Projekta, za vreme trajanja obaveze 

održavanja utvrđene u tački 5.1 ovog 

Ugovora (u daljem tekstu: „Vreme 

Održavanja“) se ne može otuđiti, dati u 

zakup. Krajnji Korisnik se obavezuje da 

obezbedi Donatoru mogućnost kontrole 

namenskog korišćenja nepokretnosti. 

2.3 A Végső Kedvezményezett köteles a jelen 

szerződéssel összefüggésben keletkezett 

valamennyi dokumentum, pénzügyi 

bizonylat egy-egy eredeti példányát a jelen 

Támogatási Szerződés megkötésétől 

számított legalább 10 (azaz tíz) évig 

megőrizni. 

2.3 Krajnji Korisnik se obavezuje da će čuvati 

po jedan originalan primerak svakog 

dokumenta, finansijskog uverenja, koji 

nastane u vezi sa ovim ugovorom, u roku od 

najmanje 10 godina od dana zaključenja 

ovog Ugovora o Finansijskoj Podršci. 

2.4 A Végső Kedvezményezett köteles a 

Kamattámogatás felhasználását 

elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, 

az ellenőrzésre feljogosított szervek 

megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához 

szükséges tájékoztatást megadni, az 

ellenőrzésben közreműködni. A Végső 

Kedvezményezett a jelen szerződés 

megkötésétől számított 10 (azaz tíz) évig 

köteles biztosítani a Támogató által írásban 

meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján 

ellenőrzésre jogosult személy számára azt, 

hogy bármikor adatbekérés, vagy helyszíni 

ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot 

végezzen a támogatás összegének 

felhasználásával és a program, illetve a 

Projekt megvalósításával kapcsolatosan. 

2.4 Krajnji Korisnik se obavezuje da odvojeno i 

ažurno evidentira korišćenje 

Subvencionisane Kamate da prilikom 

obraćanja organa kontrole stavi na 

raspolaganje sve informacije koje su 

potrebne za obavljanje kontrole, da sarađuje 

u obavljanju kontrole.  Krajnji Korisnik se 

obavezuje da 10 godina od zaključenja ovog 

ugovora obezbedi licima, organima kontrole 

koji su za to ovlašćeni na osnovu pisanog 

naloga Donatora, odnosno na osnovu 

propisa, da bilo kada mogu da zatraže 

podatke ili da izvrše potpuni uviđaj na licu 

mesta u vezi sa korišćenjem finansijske 

podrške i sa realizacijom konkursnog 

programa odnosno Projekta.  

2.5 A Végső Kedvezményezett kötelezettséget 

vállal a Hitelszerződésben foglalt tőke és 

kamatösszeg, valamint a Hitelszerződésből 

2.5 Krajnji Korisnik se obavezuje da u roku vrši 

otplatu glavnice po Ugovoru o Kreditu, 

ukupnu kamatu, provizije, i ostale naknade i 
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eredő egyéb díjak és költségek, továbbá a 

hitellel kapcsolatos kötelezettségek 

határidőben történő törlesztésére (amelyre a 

Kamattámogatás nem terjed ki).  

troškove uplative na osnovu Ugovora o 

Kreditu, i da obavlja ostale obaveze u vezi sa 

kreditom u skladu sa rokovima definisanim 

Ugovorom o Kreditu (na koje se ne 

primenjuje Subvencionisana Kamata.) 

2.6 Felek megállapodnak abban, hogy a 

Hitelszerződéssel kapcsolatos 

kamatlábkockázatot a Végső 

Kedvezményezett viseli. 

2.6 Ugovorne strane su se sporazumele da rizik 

izmene kamatne stope u vezi sa Ugovorom o 

Kreditu pada na Krajnjeg Korisnika. 

3. A KAMATTÁMOGATÁS 

KIFIZETÉSÉNEK ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS 

IDEJE  

3. NAČIN I VREME ISPLATE I 

KORIŠĆENJA SUBVENCIONISANE 

KAMATE 

 

3.1 Felek rögzítik, hogy a Végső 

Kedvezményezett Hitelszerződés alapján a 

kamat teljes összegét a Banknak fizeti. 

3.1 Krajnji Korisnik se obavezuje da plaća Banci 

ukupnu kamatu po Ugovoru o Kreditu. 

3.2  A Kamattámogatás mértéke, amelyet a 

Támogató a Végső Kedvezményezettnek 

fizet: a Hitelszerződésben meghatározott 

feltételekkel összhangban legfeljebb [*] 

százalékpont mértékű kamat, a hitel teljes 

futamideje alatt, ami legfeljebb [*] év azzal, 

hogy a Kamattámogatás összege nem 

haladhatja meg az 1.2 pontban 

meghatározott összeget. A kamat 

fennmaradt részét a Végső 

Kedvezményezett fizeti, amely a 

kamatlábból [*]. 

3.2 Iznos Subvencionisane Kamate koju 

Donator subvencioniše Krajnjem Korisniku: 

najviše [*] odsto, u skladu sa Ugovorom o 

Kreditu, tokom celokupnog roka otplate 

kredita, a koji traje najviše [*] godina, a 

iznos Subvencionisane Kamate tokom 

perioda subvencionisanja ne može preći 

iznos iz tačke 1.2 ovog ugovora. Preostali 

deo kamate od najmanje [*] ostaje na teret 

Krajnjeg Korisnika.   

3.3 A Támogató a Kamattámogatást 

utófinanszírozás formájában a Végső 

Kedvezményezett jelen szerződésben 

meghatározott bankszámlájára utalja a tárgyi 

félévet követő hónap 25. (azaz 

huszonötödik) napjáig bezárólag a megelőző 

félévre vonatkozóan, a Banknak a Végső 

Kedvezményezett Hitelszerződésből 

származó kötelezettségeinek (4.6. pont 

szerinti) igazolása alapján. 

3.3 Donator Subvencionisanu Kamatu prenosi 

na bankovni račun Krajnjeg Korisnika, koji 

je određen ovim ugovorom, u vidu 

naknadnog finansiranja, polugodišnje, za 

prethodno polugodište do 25. u mesecu koji 

dolazi nakon predmetnog polugodišta, na 

osnovu izveštaja Banke (u skladu sa donjem 

tačkom 4.6) o ispunjenju obaveza Krajnjeg 

Korisnika iz Ugovora o Kreditu. 

3.4 Az adott évben a Támogató által a Végső 

Kedvezményezett részére kiutalt 

Kamattámogatás összege nem haladhatja 

meg a jelen szerződéshez 13. sz. 

mellékletként csatolt, a Kamattámogatás 

3.4 Iznos Subvencionisane Kamate isplaćene u 

jednoj godini ne može da bude veći od 

iznosa, određenog u godišnjim dinamičkim 

planom Subvencionisane Kamate iz priloga 

broj 13 ovog Ugovora za predmetnu godinu. 
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éves ütemtervében meghatározott, az adott 

évre vonatkozó összeget. 

3.5 A Támogató Kamattámogatást azonban 

kizárólag abban az esetben folyósítja, ha  

3.5 Međutim, Donator isključivo prenosi 

Subvencionisanu Kamatu u sledećim 

slučajevima i to ukoliko je: 

c) a Végső Kedvezményezett eleget 

tett a Hitelszerződésből eredő, az 

előző félévre eső valamennyi 

esedékes fizetési kötelezettségének; 

c) Krajnji Korisnik ispunio sve  

novčane obaveze dospele iz 

Ugovora o Kreditu, za prethodni 

polugodište; 

d) a Támogató megkapta a Bank 

jelentését, amely igazolja, hogy a 

Végső Kedvezményezett eleget tett 

a Hitelszerződésből eredő 

kötelezettségeinek az előző félévre 

vonatkozólag;  

d) Donator primio izveštaj od Banke iz 

koga se vidi da je Krajnji Korisnik 

ispunio obaveze prema Banci po 

Ugovoru o Kreditu za prethodni 

polugodište;  

e) Végső Kedvezményezett által 

nyújtott biztosítékok a 

Kamattámogatás összegének 

erejéig rendelkezésre állnak. 

e) Na raspolaganju sredstva 

obezbeđenja data od strane Krajnjeg 

Korisnika do visine 

Subvencionisane Kamate. 

3.6 A Felek továbbá megállapodnak abban, 

hogy 

3.6 Nadalje, Ugovorne Strane su se sporazumele 

da ukoliko: 

a) amennyiben a Kamattámogatás 

időtartama alatt valamely 

időszakban a törlesztés folyamán 

felszámított ügyleti kamat Végső 

Kedvezményezett által fizetett része 

[*] alá csökkenne, úgy azon 

időszakra a Kamattámogatás olyan 

mértékben csökken, hogy a Végső 

Kedvezményezett által fizetett 

ügyleti kamat mértéke az [*] elérje, 

a) u toku Subvencionisanja Kamate, u 

nekom periodu otplate obračunata 

kamata Krajnjem korisniku iznosi 

manje od [*], tada se u tom periodu 

Subvencionisana Kamata smanjuje 

u tom iznosu da  kamata  koju plaća 

Krajnji Korisnik dostigne procenat 

od [*], 

b) amennyiben az ügyleti kamat [*] alá 

csökken, úgy a Végső 

Kedvezményezett a teljes ügyleti 

kamatot fizeti, Kamattámogatásra 

erre az időszakra nem jogosult.  

b) ukupna kamata po kreditu iznosi 

manje od [*], u tom slučaju Krajnji 

Korisnik plaća ceo iznos kamate i 

nema pravo na Subvencionisanu 

Kamatu u tom periodu. 

4. PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI 

BESZÁMOLÓ 

4. STRUČNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  

4.1 A Végső Kedvezményezett a Projekt 

megvalósításáról szóló szakmai beszámolót 

köteles benyújtani az 1.3 pontban foglalt 

megvalósítási időpont lejártát követő 30. 

(azaz harmincadik) napig. 

4.1 Krajnji Korisnik je dužan, nakon isteka roka 

određenog za završetak realizacije Projekta 

iz tački 1.3 predati stručni izveštaj najkasnije 

do isteka 30 dana. 
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4.2 A Végső Kedvezményezett köteles 

biztosítani azt, hogy a Bank elszámoljon a 

Kamattámogatási összegek felhasználásáról 

a Támogató felé az 1.3 pontban foglalt 

megvalósítási időpont lejártát követő 30. 

(azaz harmincadik) napig (pénzügyi 

beszámoló). 

4.2 Krajnji Korisnik je dužan obezbediti da 

Banka obračuna Donatoru korišćeni iznos 

Subvencionisane Kamate najkasnije do 30 

dana nakon isteka roka određenog za 

završetak realizacije Projekta iz tački 1.3. 

(finansijski izveštaj). 

4.3 A szakmai beszámolót a Végső 

Kedvezményezett köteles mellékleteivel 

együtt feltölteni a Támogató által 

üzemeltetett PIT online rendszerbe, valamint 

két nyomtatott példányban a Támogató 

területileg illetékes irodájába személyesen 

benyújtani. 

4.3 Krajnji Korisnik je dužan stručni izveštaj sa 

dodacima staviti (postavi) na PIT online 

mrežu korišćenu od strane Donatora, i u dva 

odštampana primerka lično predati u mesno 

nadležnu kancelariju Donatora.  

4.4 A Támogató a Végső Kedvezményezettnél a 

szakmai beszámoló jóváhagyása előtt – 

szükség esetén gyakrabban, illetve előtte is – 

helyszíni ellenőrzést folytathat le, melyről 

jegyzőkönyvet készít. 

4.4 Donator može pre davanja saglasnosti na 

stručni izveštaj, po potrebi češće odnosno i 

pre, izvršiti terensku kontrolu  o čemu 

sastavlja zapisnik. 

 

4.5 A Támogató a szakmai beszámoló 

kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) 

napon belül dönt annak elfogadásáról vagy 

elutasításáról. Ha a Végső Kedvezményezett 

a szakmai beszámoló benyújtásának 

határidejét elmulasztja, illetve az nem felel 

meg jelen szerződés előírásainak, vagy 

egyéb okból nem alkalmas a 

Kamattámogatás szerződésszerű 

felhasználásának ellenőrzésére, a Támogató 

írásban, határidő tűzésével hiánypótlásra 

hívja fel Végső Kedvezményezettet. 

Hiánypótlásra legfeljebb 1 (egy) alkalommal 

van lehetőség, amelynek teljesítési ideje nem 

számít bele a szakmai beszámoló 

elfogadására meghatározott határidőbe. A 

szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló 

elfogadása során a Támogató jogosult a 

Kamattámogatásból elszámolható költségek 

csökkentésére. 

4.5 Donator će u roku od 30 (trideset) dana od 

dana preuzimanja stručnog izveštaja odlučiti 

o prihvatanju ili odbijanju istog. Ukoliko 

Krajnji Korisnik propusti rok za predaju 

stručnog izveštaja, odnosno ukoliko izveštaj 

nije u skladu sa propisima ovog ugovora, 

odnosno ukoliko iz nekog drugog razloga 

nije podoban za kontrolu ugovorenog načina 

korišćenja Subvencionisane Kamate, 

Donator će mu pismenim putem naložiti da 

nedostatke otkloni u dodatnom roku. Najviše 

(1) jedanput postoji mogućnost za 

otklanjanje nedostataka, rok za otklanjanje 

nedostataka se ne uračunava u rok u kojem 

Donator treba da usvoji stručni izveštaj. 

Donator ima  pravo na umanjenje iznosa 

troškova koji mogu da se obračunaju na teret 

Subvencionisane Kamate. 

4.6 A Végső Kedvezményezett beleegyezik, 

hogy a Végső Kedvezményezett helyett a 

Hitelszerződésből eredő kötelezettségei 

teljesítéséről a Támogató felé a Bank számol 

4.6 Krajnji Korisnik je saglasan da će Banka 

umesto Krajnjeg Korisnika izveštavati 

Donatora o izmirenim obavezama po 

Ugovoru o Kreditu, u roku od pet radnih 
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el minden félév utolsó napját követő 5. (azaz 

ötödik) munkanapjáig. 

dana od poslednjeg dana svakog 

polugodišta. 

5. A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE 

5. OBAVEZA ODRŽAVANJA I 

KONTROLA 

5.1 A Végső Kedvezményezett köteles a Projekt 

eredményeit fenntartani. Végső 

Kedvezményezett a jelen szerződés 

megkötésétől számított 10 (azaz tíz) éves 

Fenntartási Időszak alatt a támogatott 

ingatlant köteles rendeltetésszerűen 

használni, a Támogató előzetes jóváhagyása 

nélkül azt nem idegenítheti el, nem adhatja 

bérbe, illetve nem adhatja más jogcímen 

másnak a használatába. 

5.1 Krajnji Korisnik je obavezan da održava 

rezultate Projekta. Krajnji Korisnik je 

obavezan da, za Vreme Održavanja u roku 

od 10 (deset) godina od zaključenja ovog 

ugovora, podržanu nekretninu koristi shodno 

njenoj nameni,   i da bez prethodnog 

odobrenja Donatora istu ne proda, ne daje u 

zakup ili drugome na korišćenje po bilo kom 

drugom pravnom osnovu.  

5.2 A Fenntartási Időszakban a Végső 

Kedvezményezettnek évente, a tárgyévet 

követő év január 5. napjáig Projekt 

fenntartási jelentésben kell beszámolnia a 

Projekt eredményeinek fenntartásáról, a 

jelen Támogatáési Szerződés 13. számú 

melléklete szerint. 

5.2 Krajnji Korisnik se obavezuje da za Vreme 

Održavanja, jednom godišnje, do 5.januara 

za prethodnu godinu, podnese Izveštaj o 

održavanju rezultata Projekta u skladu sa 

prilogom br.13 ovog Ugovora o Finansijskoj 

Podršci. 

5.3 A Projekt fenntartási jelentés mellékleteként 

csatolandó a Végső Kedvezményezetti 

Projekt tárgyát képző ingatlan tulajdoni 

lapja, illetve a Végső Kedvezményezett 

nyilatkozata arról, hogy az ingatlan 

bérbeadására, illetve valamely más jogcímen 

másnak a használatába adására nem került 

sor. 

5.3 Uz godišnji izveštaj održavanja Projekta 

prilaže se list nepokretnosti nekretnine koja 

je predmet Projekata Krajnjeg Korisnika, 

kao i izjavu od Krajnjeg Korisnika o tome, 

da nekretninu koristi shodno njenoj nameni,   

i da nije data u zakup ili drugome na 

korišćenje po bilo kom drugom pravnom 

osnovu.  

5.4 A Fenntartási Időszakban Támogató évente 

helyszíni ellenőrzést folytathat le Végső 

Kedvezményezettnél. 

5.4 Za Vreme Održavanja Donator može 

obavljati terensku kontrolu kod Krajnjeg 

Korisnika. 

6. VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT 

NYILATKOZATAI 

6. IZJAVE KRAJNJEG KORISNIKA 

 

6.1 Végső Kedvezményezett kijelenti, hogy  6.1 Krajnji Korisnik izjavljuje, da: 

a) a pályázathoz csatolt, mellékletben 

foglalt adatok, információk, 

dokumentumok teljes körűek, 

valósak és hitelesek, a támogatási 

döntés tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot nem szolgáltat, 

ilyen nyilatkozatot nem tesz; 

a) su podaci, informacije, i dokumenti 

priloženi uz konkursnu prijavu i 

sadržani u prilogu potpuni, stvarni i 

verodostojni, da ne daje podatak i 

izjavu koja ne odgovara istini ili 

koja je neistinita i dovodi u zabludu 

koja može suštinski da utiče na 

donošenje odluke o finansijskoj 

podršci; 
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b) a jelen szerződés tárgyában 

korábban vagy egyidejűleg más 

szervezet részére nem nyújtott be 

támogatási igényt; 

b) u predmetu određenim ovim 

ugovorom, ranije ili istovremeno 

nije podneo drugim organizacijama 

zahtev za finansijsku podršku; 

c) vele szemben támogatási 

jogviszonyból kizáró okok nem 

állnak fenn; 

c) ne postoje razlozi zbog kojih bi bio 

isključen iz postupka davanja 

finansijske podrške; 

d) a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel; 

d) posluje u skladu sa uređenim 

radnopravnim odnosima; 

e) nincs esedékessé vált és még meg 

nem fizetett adótartozása - ide nem 

értve az önkormányzati adóhatóság 

hatáskörébe tartozó adókat -, 

valamint járulék-, illeték- vagy 

vámtartozása. Végső 

Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy részére Kamattámogatás nem 

folyósítható, amíg lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett 

köztartozása van; 

e) nema dospelo i još neisplaćeno 

poresko dugovanje (ne uključujući 

poreze u vezi koje lokalna 

samouprava ima nadležnosti), kao 

ni dugovanja u vidu doprinosa, taksi 

ili carinsko dugovanje. Krajnji 

Korisnik prihvata, da se ne može 

izvršiti isplata Subvencionisane 

Kamate, dok ima dospele a 

neizmirene obaveze prema državi, 

odnosno nadležnim organima i 

organizacijama; 

f) nem áll jogerős végzéssel elrendelt 

végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott 

eljárás nincs folyamatban; 

f) nije pokrenut postupak o likvidaciji, 

bankrotu, da se ne vodi protiv njega 

stečajni postupak ili da nije u toku 

zakonom propisani postupak za 

njegov prestanak; 

g) a jelen Támogatási Szerződés 

költségtervében szereplő Önrész 

rendelkezésre áll; 

g) Sopstveno Učešće iz plana troškova 

ovog Ugovora o Finansijskoj 

podršci stoji na raspolaganju; 

h) nem áll fenn harmadik személy 

irányába olyan kötelezettsége, 

amely jelen Kamattámogatás 

céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja; 

h) nema takvu obavezu prema trećem 

licu, koja može da onemogući 

realizaciju ciljeva davanja 

Subvencionisane Kamate; 

i) a Kamattámogatás nyújtásának 

jogszabályban meghatározott, vagy 

szerződésből eredő akadálya nincs; 

i) nema prepreke davanju 

Subvencionisane Kamate koja 

proizilazi iz propisa ili ugovora; 

j) a kapott Kamattámogatás 

tekintetében a beszámolási és 

elszámolási kötelezettségét teljesíti; 

j) u pogledu dobijene 

Subvencionisane Kamate ispuniće 

svoje obaveze podnošenja izveštaja 

i obračuna; 
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k) átlátható szervezetnek minősül; k) posluje transparentno i u skladu sa 

zakonima; 

l) a Támogató által megállapított 

jogosulatlanul igénybe vett 

Kamattámogatás összegét és annak 

kamatait visszafizeti. 

l) vratiće iznos Subvencionisane 

Kamate zajedno sa kamatama koja 

su, utvrđene prema Donatoru za 

korišćena sredstava protivno ovom 

ugovoru. 

6.2 Végső Kedvezményezett kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés 

lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei 

teljesítéséig a Támogató részére 

haladéktalanul írásban bejelenti, ha a 

törvényes képviselőjének személye változik, 

ha ellene ügyészségi törvényességi 

felügyeleti eljárás indul vagy keresetet 

nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve 

olyan napirendet tűz ki tárgyalásra, amely a 

szervezet jogi személyisége megszűnését 

eredményezheti. 

6.2 Krajnji Korisnik prihvata obavezu, da do 

isteka Ugovora o Finansijskoj Podršci i do 

ispunjenja svih obaveza u vezi istog, 

neodložno pismeno prijavi Donatoru, ako se 

promeni zakonski zastupnik, ako se protiv 

Krajnjeg Korisnika pokrene istražni 

postupak, postupak vezan za zakonitosti 

njegovog delovanja, ili parnični postupak, 

odnosno ako nadležan organ Krajnjeg 

Korisnika na dnevni red svoje sednice stavi 

tačku koja za posledicu može imati 

prestanak pravnog lica. 

7. BIZTOSÍTÉKADÁSI 

KÖTELEZETTSÉG 

7. OBAVEZA DAVANJA SREDSTVA 

OBEZBEĐENJA 

7.1 Végső Kedvezményezett köteles a jelen 

szerződésből eredő Kamattámogatás teljes 

összegre a Támogató javára biztosítékot 

nyújtani, a Bank által hozott 

Hitelminősítésről szóló döntéssel 

összhangban. A biztosítékadás keretében: 

7.1 Krajnji Korisnik je obavezan da dostavi 

sredstva obezbeđenja u korist Donatora na  

celokupan iznos Subvencionisane Kamate 

po ovim ugovoru, u skladu sa preliminarnom 

odlukom o kreditu donetoj od strane Banke. 

U kontekstu obezbeđenja: 

7.1.1 Végső Kedvezményezett köteles 

második ranghelyen ingatlan 

jelzálogjogot bejegyezni a Támogató 

javára a Kamattámogatás teljes 

összegére és kamataira a [*] ingatlan 

tekintetében; a Támogató javára a 

második ranghelyű jelzálog 

bejegyzése mellett jegyezni kell a 

tulajdonos arra vonatkozó 

nyilatkozatát is, hogy lemond a nem 

törölt jelzáloggal való rendelkezés 

jogáról; 

7.1.1 Krajnji Korisnik je obavezan da upiše 

hipoteku II reda u korist Donatora na 

nepokretnost upisanu u [*] na  

celokupan iznos Subvencionisane 

Kamate i njene kamate, sa 

zabeležbom odricanja vlasnika od 

prava na raspolaganje neispisanom 

hipotekom; 

7.1.2 Végső Kedvezményezett köteles 

továbbá 10 (azaz tíz) darab, 

hitelesített biankó váltót adni a 

Támogató, mint jogosult részére, 

amely biztosítja, hogy a Támogató a 

7.1.2 Nadalje, Krajnji Korisnik je obavezan 

da da 10 (deset) blanko menica 

plativih u korist Donatora, 

registrovane u nadležnom registru, 

koje Donator može iskoristiti za 
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jelen szerződésből eredő követeléseit 

maradéktalanul, a lehető legrövidebb 

időn belül eredményesen 

érvényesíteni tudja.  

naplatu bilo koje ili svih dospelih 

obaveza po ovom ugovoru. 

7.2 A biztosítékokra vonatkozó szerződések, 

jognyilatkozatok a jelen szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezik. A 

Támogatót megilleti a Végső 

Kedvezményezett által nyújtott biztosítékok 

meglétének és értékének rendszeres 

ellenőrzési joga. 

7.2 Ugovori koji se odnose na sredstva 

obezbeđenja predstavljaju priloge ovog 

ugovora. Donator ima pravo da redovno 

kontroliše postojanje i vrednost dostavljenih 

sredstava obezbeđenja od strane Krajnjeg 

korisnika. 

7.3 Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy a biztosítéknak a jelen szerződés 

Fenntartási Időszakában, azaz a jelen 

szerződés szerinti támogatási jogviszony 

alapján fennálló valamennyi kötelezettség 

megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. 

7.3 Krajnji Korisnik prihvata saznanje, da 

sredstvo obezbeđenja mora da bude 

uspostavljeno na Vreme Održavanja, 

odnosno do ispunjenja svih obaveza 

Krajnjeg korisnika po ovom ugovoru. 

7.4 A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy ha a biztosíték megsemmisül, vagy az 

értéke csökken, új biztosíték nyújtására 

köteles. 

7.4 Krajnji Korisnik se obavezuje da ukoliko se 

sredstvo obezbeđenja uništi ili se smanji 

njegova vrednost, da obezbedi drugo 

sredstvo obezbeđenja. 

7.5 Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy jelen szerződés szerinti kötelezettségei 

nemteljesítése és a Kamattámogatási összeg 

esetleges visszafizetési kötelezettségének 

elmulasztása esetén a visszafizetési 

kötelezettség érvényesítése először 

teljesítésre történő felszólítás, majd annak 

sikertelensége esetén a biztosíték(ok) 

érvényesítése, illetve felhasználása. 

7.5 Krajnji Korisnik prihvata saznanje, da se u 

slučaju neispunjenja njegove obaveze po 

ovom ugovoru i  obaveze potencijalno 

vraćanje Subvencionisane Kamate, prema 

izboru Donatora, povraćaj vrši upućivanjem 

poziva radi ispunjenja ili realizacijom 

sredstva obezbeđenja. 

8. KAPCSOLATTARTÁS 8. ODRŽAVANJE KONTAKTA 

8.1 A Felek a szerződés időtartamára 

kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 

nevéről és elérhetőségeiről (postacíméről, 

telefon és telefax számáról, illetve 

elektronikus levélcíméről) a szerződés 

aláírásával egyidejűleg, változás esetén 

pedig a változást követő 8 (azaz nyolc) 

munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

Felek jelen Szerződés kapcsolattartójaként 

az alábbi személyeket jelölik ki:  

8.1 Ugovorne Strane za vreme trajanja ugovora 

imenuju kontakt osobu. O imenu osobe za 

kontakt i podatke o dostupnosti (poštanskoj 

adresi, broju telefona i broju telefaksa 

odnosno elektronskoj adresi kontakt osobe), 

istovremeno sa potpisivanjem ugovora daju 

informacije, a u slučaju da se podaci 

promene, u roku od 8 dana od nastale  

promene, obaveštavaju jedni druge. 

Ugovorne Strane kao kontakt osobu u ovom 

ugovoru imenuju sledeće osobe:  

8.1.1 Végső Kedvezményezett részéről: 8.1.1 Ispred krajnjeg korisnika: 

- Név: [*] - Ime: [*] 
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- Elérhetőség: [*] - Dostupnost: [*] 

- Név: [*] 

- Elérhetőség: [*] 

- Ime: [*] 

- Dostupnost: [*] 

8.1.2 Támogató részéről:  8.1.2 Ispred Donatora: 

- Projektmenedzser, neve: Márki 

Anna 

- Elérhetőség: [*] 

- Projektni menadžer, ime: Anna 

Marki 

- Dostupnost: [*] 

- Projektmenedzser, neve: Dirner 

Kornél 

- Elérhetőség: [*] 

- Projektni menadžer, ime: Kornel 

Dirner 

- Dostupnost: [*] 

9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 9. IZMENE I DOPUNE UGOVORA 

9.1 A Végső Kedvezményezett haladéktalanul, 

de legkésőbb a tudomására jutástól számított 

8 (azaz nyolc) napon belül köteles írásban 

bejelenteni a Támogatónak, ha  

9.1 Krajnji Korisnik, neodložno, ali najkasnije u 

roku od 8 dana od saznanja, obavezan je 

pismeno prijaviti Donatoru, ukoliko: 

a) a Projekt megvalósítása részben 

vagy egészben meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy a jelen 

szerződés 1.3 pontjában feltüntetett 

időponthoz képest késedelmet 

szenved, illetve ennek 

bekövetkezése fenyeget; 

a) realizacija Projekta delimično ili u 

potpunosti se osujeti, pojavljuju se 

trajne prepreke, ili se u odnosu na 

tačku 1.3 ovog ugovora kasni, to 

jest preti opasnost da nastupi 

kašnjenje; 

b) a Projekt összköltsége a 

tervezetthez képest csökken; 

b) ukupna vrednost Projekte smanji u 

odnosu na planiranu, 

c) a szerződést vagy annak teljesítését 

érintő bármely lényeges adat, 

körülmény megváltozik; 

c) dođe do promene bilo kojih 

suštinskih podataka ili okolnosti 

koje su od uticaja  na ovaj ugovor ili 

realizaciju ovog ugovora; 

d) a  Kamattámogatás egyéb – a jelen 

szerződésben rögzített – 

feltételeiben változás következik 

be; 

d) dođe do promene u drugim 

suštinskim okolnostima u vezi 

Subvencionisane Kamate – a koja 

su utvrđena ovim ugovorom ili 

prilozima; 

e) a Végső Kedvezményezettel 

szemben felszámolási, 

végelszámolási, csődeljárás, vagy a 

megszüntetésére irányuló 

jogszabályban meghatározott egyéb 

eljárás, ügyészségi törvényességi 

felügyeleti eljárás indul, vagy 

keresetet nyújtanak be, illetve ha a 

legfelsőbb szerve olyan napirendet 

tűz ki tárgyalásra, amely a szervezet 

e) se protiv Krajnjeg Korisnika vodi 

postupak likvidacije, stečajni 

postupak ili je pokrenut drugi 

postupak za njegov prestanak, ako 

se protiv Krajnjeg Korisnika 

pokrene istražni postupak, postupak 

vezan za zakonitosti njegovog 

delovanja, ili parnični postupak, 

odnosno ako nadležan organ 

Krajnjeg Korisnika na dnevni red 
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jogi személyisége megszűnését 

eredményezheti; valamint ha 

svoje sednice stavi tačku koja za 

posledicu može imati prestanak 

pravnog lica; i ukoliko 

f) a Végső Kedvezményezett 

adataiban, képviselőjének 

személyében, egyéb lényeges 

körülményben bármilyen változás 

következik be. 

f) bilo kakve promene nastaju u 

podacima, zakonskog zastupnika, ili 

drugim suštinskim okolnostima. 

9.2 A fenti 9.1 pontban foglalt bejelentési 

kötelezettsége mellett, amennyiben a Végső 

Kedvezményezett a tevékenység 

megvalósítását folytatni kívánja, köteles a a 

Támogató részére szerződésmódosítási 

kérelmet benyújtani. A Támogató a 

módosítást nem köteles elfogadni és a 

szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali 

hatállyal felmondhatja.  

9.2 Pored obaveze obaveštavanja iz tačke 9.1, 

pod uslovom da Krajnji Korisnik namerava 

da nastavi sprovođenje aktivnosti i u 

promenjenim okolnostima, dužan je da 

podnese zahtev Donatoru za izmenu 

ugovora. Donator nije u obavezi da to 

prihvati, može odustati od ugovora ili 

raskinuti ga. 

9.3 A Projekt fenti 1.3 pontban foglalt 

megvalósítási határideje kizárólag annak 

lejártát megelőzően beérkezett, indokolással 

ellátott kérelem alapján módosítható.  A 

teljesítés 3 (azaz három) hónapot meg nem 

haladó késése esetén a szerződést 

módosítani nem szükséges, azonban a Végső 

Kedvezményezett köteles a késedelemről a 

Projekt megvalósítási határidejének letelte 

előtt tájékoztatni a Támogatót. 

9.3 Rok za završetak realizacije Projekta prema 

tačke 1.3 može se izmeniti isključivo u 

slučaju dostavljanje zahteva sa 

obrazloženjem pre isteka roka istog. U 

slučaju kašnjenje ne dužeg od 3 (tri) meseca, 

Ugovor se ne mora izmeniti, ali Krajnji 

Korisnik je dužan da o kašnjenju obavesti 

Donatora pre isteka roka za završetak 

realizaciju Projekta. 

10. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS 

KÖVETKEZMÉNYEI 

10. SLUČAJEVI KRŠENJA UGOVORA OD 

STRANE KRAJNJEG KORISNIKA I 

PRAVNE POSLEDICE 

10.1 A Végső Kedvezményezett kötelezettséget 

vállal arra, hogy ha a Projekt részben vagy 

egészben meghiúsul, vagy a 

Kamattámogatást szabálytalanul használja 

fel, a Kamattámogatás teljes összegét, vagy 

annak arányos részét - a Támogató́ 

döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott 

jogorvoslat alapján hozott döntésben 

foglaltaknak megfelelően - visszafizeti és 

tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása 

esetén annak összege behajtásra kerül. 

 

10.1 Krajnji Korisnik se obavezuje da prema 

prvostepenoj odluci Donatora, odnosno, u 

slučaju predat pravnog leka, prema 

drugostepenoj odluci  izvrši povrat 

celokupan iznos, odnosno proporcionalan 

deo Subvencionisane Kamate u slučaju da 

Projekat delimično ili u celosti bude 

osujećen, ili ako Subvencionisane Kamate 

nisu korišćena nenamenski.. Ukoliko to 

propusti, Donator ima pravo povrat 

sredstava naplatiti prinudnim putem. 

10.2 A Szerződés Végső Kedvezményezett általi 

megszegésének minősül, ha  

10.2 Smatraće se kršenjem Ugovora od strane 

Krajnjeg Korisnika, ukoliko: 
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10.2.1 a Támogatási Szerződés 1.3 

pontjában meghatározott Projekt 

megvalósítás kezdő időpontjától 

számított 6 (azaz hat) hónapon belül 

a Kamattámogatás felhasználása nem 

kezdődik meg, vagy a Végső 

Kedvezményezett a Kamattámogatás 

igénybevételét neki felróható okból 

nem kezdeményezi, és késedelmét 

ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

10.2.1 nije započeto korišćenje 

Subvencionisane Kamate u roku od 

šest meseci računajući od početka 

realizacije Projekta definisanog u 

tačkom 1.3 ovog ugovorom, ili ako 

Krajnji Korisnik u tom roku svojom 

krivicom ne inicira korišćenje 

Subvencionisane Kamate, i propusti 

da dostavi Donatoru dokaz da iz 

opravdanih razloga nije započeo 

korišćenje Subvencionisane Kamate 

pod uslovom da su dostavljeni dokazi 

prihvatljivi za Donatora;  

10.2.2 hitelt érdemlően bebizonyosodik, 

hogy a Végső Kedvezményezett a 

Kamattámogatásról történt döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis adatot szolgáltatott a 

támogatási igény benyújtásakor; 

10.2.2 se utvrdi da je Krajnji Korisnik 

prilikom podnošenja zahteva za 

finansijsku podršku prikazao netačne 

ili neistinite podatke koji su 

meritorno uticali na donošenje odluke 

o dodeli Subvencionisane Kamate; 

10.2.3 az alábbi körülmények közül 

valamelyik a Kamattámogatásról 

történt döntés meghozatalát követően 

következik be, vagy jut a Támogató 

tudomására: 

10.2.3 je neka od dole nabrojanih okolnosti 

nastupila, odnosno ako je za istu 

Donator doznao nakon donošenja 

odluke o dodeli Subvencionisane 

Kamate: 

(i) Végső Kedvezményezett 

jogerős végzéssel elrendelt 

felszámolási, csőd-, vagy 

egyéb - a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban 

meghatározott - eljárás 

alatt áll; 

(i) Krajnji Korisnik je 

pravosnažnim rešenjem 

podvrgnut likvidacionom, 

stečajnom postupku ili 

drugom postupku 

predviđenim zakonom i 

usmerenom na njegov 

prestanak; 

(ii) Végső Kedvezményezett a 

támogatási döntés 

tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy 

ilyen nyilatkozatot tett; 

(ii) Krajnji Korisnik je 

prikazao netačne ili 

neistinite podatke, 

odnosno ako je dao takvu 

izjavu, a šta je meritorno 

uticalo na sadržinu odluke 

o dodeli finansijske 

podrške; 

(iii) a fenti 1.5 pontban 

meghatározott mértékű 

Önrész nem áll a Végső 

Kedvezményezett 

(iii) ako Krajnjem Korisniku 

nije na raspolaganju 

Sopstveno Učešće u iznosu 

definisano u tačkoj 1.5, 
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rendelkezésére, továbbá 

azt nem igazolja, vagy 

arról nem nyilatkozik, 

vagy 

odnosno ne dostavi 

Donatoru dokaz o tome;  

(iv) Végső Kedvezményezett a 

jelen Támogatási 

Szerződés megkötésének 

feltételeként 

meghatározott 

nyilatkozatokat nem teszi 

meg, dokumentumokat 

nem nyújtja be, a megtett 

bármely nyilatkozatát 

visszavonja; 

(iv) Krajnji Korisnik nije dao 

izjave i/ili nije dostavio 

dokumentaciju čije je 

dostavljanje uslov za 

zaključenje ovog Ugovora 

o Financijskoj Podršci  ili 

je bilo koju datu izjavu 

opozvao; 

10.2.4 a Projekt megvalósítása, amelyre a 

Kamattámogatást jóváhagyták, 

meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 

vagy a Támogatási Szerződésben 

foglalt ütemezéshez képest jelentős 

késedelmet szenved; 

10.2.4 realizacija Projekta za koja se 

Subvencionisana Kamata dodeljuju, 

osujeti, te nastanu trajne prepreke za 

realizaciju Projekta ili se u značajnoj 

meri ne poštuje dinamika određena u 

Ugovoru o Financijskoj Podršci; 

10.2.5 a Végső Kedvezményezett neki 

felróható okból megszegi a 

Támogatási Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, így különösen nem 

tesz eleget a Projekt ellenőrzésére 

vonatkozó tűrési kötelezettségének, 

és ennek következtében a 

Kamattámogatás szabályszerű 

felhasználását nem lehet ellenőrizni, 

10.2.5 Krajnji Korisnik svojom krivicom 

prekrši obaveze definisane u 

Ugovoru o Financijskoj Podršci, a 

naročito ako ne dozvoli kontrolu 

realizacije Projekta i kontrolu 

namenskog korišćenja 

Subvencionisane Kamate;    

10.2.6 a Végső Kedvezményezett a jelen 

Támogatási Szerződés 10.2.3(iv) 

pont ja szerinti, illetve a Támogatási 

Szerződés megkötéséhez tett alábbi 

nyilatkozatok bármelyikét 

visszavonja: 

10.2.6 Krajnji Korisnik opozove ili povuče 

bilo koji dokumenat iz tačke 

10.2.3(iv) ovog ugovora o 

Financijskoj Podršci, i/ili od dole 

navedenih dokumenata dostavljenih 

radi zaključenja Ugovora o 

Finansijskoj Podršci: 
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(i) a támogatási igényben 

foglalt adatok, információk 

és dokumentumok 

teljeskörűek, valósak és 

hitelesek, valamint arra 

vonatkozóan, hogy az 

adott tárgyban támogatási 

igényt korábban vagy 

egyidejűleg mikor és hol 

nyújtott be; 

(i) izjavu da su podaci, 

informacije i dokumenti 

priloženi zahtevu za 

dobijanje bespovratnih 

sredstava potpuni, realni, 

verodostojni, da li je za 

realizaciju istog projekta 

ranije ili istovremeno gde i 

kad podneo drugim 

organizacijama zahtev za 

finansijsku podršku; 

(ii) nem áll jogerős végzéssel 

elrendelt végelszámolás, 

felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban 

meghatározott eljárás 

nincs folyamatban; 

(ii) izjavu da pravosnažnim 

rešenjem protiv njega nije 

pokrenut postupak stečaja, 

likvidacije ili drugi 

postupak usmeren na 

njegov prestanak; 

(iii) az Önrész rendelkezésre 

állásáról tett nyilatkozatot; 

(iii) izjavu da je obezbedio 

Sopstveno Učešće; 

(iv) átláthatóságról és 

összeférhetetlenségről és a 

rendezett munkaügyi 

kapcsolatokról tett 

nyilatkozatot; 

(iv) izjavu o transparentnosti 

projekta i saglasnosti 

projekta sa pozitivnim 

propisima, kao i izjavu o 

uređenim radnopravnim 

odnosima; 

(v) nem áll fenn harmadik 

személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a 

Kamattámogatás céljának 

megvalósulását 

meghiúsíthatja; 

(v) izjavu da ne postoji 

obaveza Korisnika prema 

trećem licu koja bi 

osujetila namensko 

korišćenje 

Subvencionisane Kamate; 

(vi) a Támogató által előírt 

biztosítékokat 

rendelkezésre bocsátja 

legkésőbb a 

Kamattámogatás 

folyósításának 

megkezdéséig; 

(vi) izjavu da će pre isplate 

Bespovratnih Sredstava 

uspostaviti sredstva 

obezbeđenja u korist 

Donatora najkasnije do 

isplate Subvencionisane 

Kamate; 

(vii) a Kamattámogatás 

tekintetében adólevonási 

joggal rendelkezik-e; 

(vii) izjavu o postojanju prava 

na poreski odbitak po 
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osnovu Subvencionisane 

Kamate; 

(viii) ha a támogatott Projekt 

hatósági engedélyhez 

kötött, annak 

megvalósításához 

szükséges hatósági 

engedélyekkel 

rendelkezik; 

(viii) izjavu o postojanju 

potrebnih dozvola 

nadležnih organa u slučaju 

da je obavljanje delatnosti 

u vezi sa Projektom i 

realizacija Projekta 

uslovljena pribavljanjem 

takve dozvole; 

(ix) a törvényes képviselő 

hitelesített aláírási 

címpéldányát; 

(ix) OP obrazac zakonskog 

zastupnika; 

(x) a létesítő okiratának vagy 

jogszabályban 

meghatározott 

nyilvántartásba vételét 

igazoló okiratának eredeti 

példányát; 

(x)  original osnivačkog 

dokumenta ili dokumenta 

za potvrđivanje da je 

Krajnji Korisnik 

evidentiran prema propisu; 

(xi) a Végső Kedvezményezett 

a Támogatási Szerződés 

szerinti határidő 

elmulasztását követő 

felszólítás szerinti 

határidőig sem teljesítette 

vagy nem megfelelően 

teljesítette a 

részbeszámolási, 

beszámolási 

kötelezettségét a 

Támogató felé; 

(xi) ako Krajnji Korisnik ne 

dostavi Donatoru 

periodične i/ili konačne 

izveštaje ni po proteku 

roka određenog u opomeni 

koja je poslata nakon 

propuštanja roka za 

dostavljanje takvih 

izveštaja određenih u 

Ugovoru o Finansijskoj 

Podršci; 

10.2.7 a biztosíték megszűnik, 

megsemmisül vagy értéke egyébként 

számottevően csökken, és a Végső 

Kedvezményezett megfelelő új 

biztosíték, vagy a biztosíték értéke 

csökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a Támogató 

által megszabott ésszerű határidőn 

belül nem intézkedik; 

10.2.7 sredstvo obezbeđenja prestane da 

postoji, bude uništeno ili se njegova 

vrednost u značajnoj meri smanji, a 

Krajnji Korisnik u razumnom roku ne 

preduzme mere određene od strane 

Donatora radi uspostavljanja 

dodatnog sredstva obezbeđenja kojim 

će se nadomestiti smanjenje vrednosti 

prvobitnog sredstva obezbeđenja; 

10.2.8 amennyiben a Bank a Végső 

Kedvezményezett Hitelszerződésből 

eredő kötelezettségeit idő előtti 

esedékességűnek nyilvánítja; vagy 

10.2.8 Banka raskine Ugovor o Kreditu sa 

Krajnjim Korisnikom i/ili proglasi 

obaveze po Kreditu prevremeno 

dospelim; 
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10.2.9 a Végső Kedvezményezett a 

támogatott Projekt megvalósításához 

szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik. 

10.2.9 Krajnji Korisnik nije u posedu 

dozvole nadležnog organa potrebne 

za vršenje delatnosti kojom se 

realizuje Projekat. 

10.3 Amennyiben a Támogató nem gyakorolja az 

elállás, felmondás jogát – jogosulatlanul 

igénybe vett Kamattámogatás esetén – az 

nem érinti a Támogató visszakövetelési 

jogát, a Kedvezményezett visszafizetési 

kötelezettségét és a folyósítás 

felfüggesztését. 

10.3 U slučaju da Donator ne koristi svoje pravo 

odustanka ili raskida ugovora - u slučaju 

korišćenja Subvencionisane Kamate 

suprotno odredbama ovog ugovora - to ne 

utiče na pravo za povrat Donatoru i na 

obavezu vraćanja sredstava od strane 

Krajnjeg Korisnika kao i obustavu isplate. 

10.4 A Támogató az elállás, felmondás jogát a 

Végső Kedvezményezetthez intézett, 

egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal gyakorolja.  

10.4 Donator svoje pravo odustanka, raskida daje 

jednostranom pismenom izjavom prema 

Krajnjem korisniku. 

10.5 A jelen Támogatási Szerződéstől történő 

elállás esetén a Végső Kedvezményezett az 

addig folyósított Kamattámogatás– összegét 

késedelmi kamattal növelt mértékben 

köteles visszafizetni a Támogató által 

megjelölt bankszámlára, az elállás 

kézhezvételétől számított 30 (azaz harminc) 

napon belül. A késedelmi kamatszámítás 

kezdő időpontja a Kamattámogatás– vagy 

annak egyes részletei – folyósításának napja, 

utolsó napja pedig a visszafizetési 

kötelezettség teljesítésének napja. A 

késedelmi kamat mértékét az alkalmazandó 

jogszabály határozza meg.. 

10.5 U slučaju raskida ili odustanka od ovog 

Ugovora o Financijskoj Podršci, Krajnji 

Korisnik je dužan sve do tada isplaćene 

iznose Subvencionisane Kamate – vratiti 

uvećane za zatezne kamate na bankovni 

račun Donatora, u roku od 30 dana od 

prijema otkaza od strane Donatora. Početak 

računanja zatezne kamate za isplaćenu 

Subvencionisanu Kamatu je dan isplate, a 

poslednji dan koji se računa je dan izvršenja 

obaveze povrata iste. Iznos zatezne kamate 

određuje se Zakonom.  

10.6 Ha a Támogató megállapítja, hogy a Végső 

Kedvezményezett a 2.2-2.5 pontok alatt 

meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, 

úgy 3 (azaz három) hónapos határidő 

kitűzésével felszólítja a szerződés szerinti 

kötelezettség teljesítésére.  

10.6 Ukoliko Donator sazna  da Krajnji Korisnik 

ne ispunjava obaveze iz tačke 2.2-2.5, 

pozvaće Krajnjeg Korisnika da iste izvrši u 

roku od 3 meseca. 

10.7 Ha a Végső Kedvezményezett továbbá a 

jelen szerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 

Támogató a részére juttatott 

Kamattámogatás 

összegét csökkentheti a teljesítés 

elmaradásával arányos mértékben. 

10.7 Nadalje, ukoliko Krajnji Korisnik ne ispuni 

u celosti bilo koju svoju obavezu po ovom 

ugovoru, Donator ima pravo da umanji 

Subvencionisanu Kamatu srazmerno meri 

neispunjenja. 

10.8 A Támogató a Kamattámogatási összeg 

csökkentését a ki nem fizetett 

Kamattámogatás megvonásával valósítja 

10.8 Donator ostvaruje smanjenje iznosa 

Subvencionisane Kamate  sa odustankom od 

plaćanja još neisplaćenog iznosa 
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meg. Amennyiben azonban a csökkentés 

összege a ki nem fizetett Kamattámogatásnál 

magasabb, úgy a Támogató jogosult a 

különbözetet a már kifizetett támogatási 

összeg - szerződésszegéssel arányos 

részének -visszakövetelése útján 

érvényesíteni. 

Subvencionisane Kamate. Međutim, ukoliko 

je iznos smanjivanja veći od iznosa 

neisplaćene Subvencionisane Kamate, 

Donator ima pravo da razliku isplaćenog 

iznosa srazmenro meri kršenjeg ugovora, 

ostvari putem zahteva povraćaja.  

10.9 A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy a jelen szerződésben foglaltak 

megsértése, vagy a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségek nem teljesítése esetén 

Támogató jelen szerződéstől továbbá 

minden esetben elállhat. 

10.9 Krajnji Korisnik prihvata saznanje, da u 

slučaju kršenja obaveza iz ovog ugovora, 

odnosno ine ispunjenje obaveze po ovom 

ugovoru, Donator u svakom slučaju ima 

pravo da odustane od ovog ugovora. 

10.10 A Végső Kedvezményezett tudomásul 

veszi, hogy a fentieken túl a jelen szerződés 

bármely rendelkezésének megszegésével a 

Támogatónak okozott vagyoni és nem 

vagyoni kárért a szerbiai hatályos jog 

szabályai szerint teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

10.10 Krajnji Korisnik prihvata saznanje, da pored 

gore navedenih slučajeva,  kršenjem bilo 

koje odredbe ovog ugovora, za imovinsku i 

neimovinsku štetu učinjenu Donatoru, prema 

pravilima srpskog građanskog prava, snosi 

potpunu odgovornost za štetu. 

11. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. MEŠOVITE I ZAVRŠNE ODREDBE 

11.1 Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele 

a Végső Kedvezményezett és a Bank közötti 

Hitelszerződés aláírása. 

11.1 Uslov za stupanje na snagu ovog ugovora je 

potpisivanje Ugovora o Kreditu od strane 

Krajnjeg Korisnika i Banke. 

11.2 Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, 

hogy a Támogató abban az esetben tesz 

eleget jelen Támogatási Szerződésből eredő 

kötelezettségeinek, amennyiben a 

Minisztérium - a Preambulum második 

bekezdésében foglalt szerződés alapján - az 

ehhez szükséges pénzeszközöket Támogató 

rendelkezésére bocsátotta. Arra az esetre 

nézve, ha a Minisztérium az előbb 

említetteket elmulasztaná, a Támogató jelen 

Támogatási Szerződés nem teljesítéséért 

vagyoni, illetve egyéb felelősséget nem 

vállal. 

11.2 Krajnji Korisnik prihvata, da će Donator 

izvršavati svoje obaveze koje proističu iz 

ovog Ugovora o Financijskoj Podršci u 

slučaju da je Ministarstvo – prema ugovoru 

pomenutog u stavu dva od Preambule - 

preneo Donatoru neophodna finansijska 

sredstva. Donator ne prihvata financijske ili 

druge odgovornosti za ne izvršavanje ovog 

Ugovora o Financijskoj Podršci u slučaju da 

Ministarsto propusti da izvrši svoje 

navedena obaveze. 

11.3 A Felek a jelen Támogatási Szerződéssel 

összefüggésben keletkezett jogvitáik 

elbírálására – a hatáskörre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések 

figyelembevételével – a Támogató 

székhelye szerinti bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

11.3 Ugovorne Strane su saglasne da sporove, 

koji mogu nastati u primeni ovog Ugovora o 

Financijskoj Podršci, će rešavati nadležni 

sud prema sedištu Donatora. 
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11.4 A Végső Kedvezményezett  kijelenti, hogy a 

jelen szerződés megkötéséhez esetlegesen 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, 

és harmadik személyeknek nincs olyan 

jogosultsága, mely a Végső 

Kedvezményezett részéről megakadályozná 

vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés 

megkötését, és az abban foglalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

11.4 Krajnji Korisnik izjavljuje da raspolaže sa 

svim ovlašćenjima nadležnih organa koji su 

potencijalno potrebni za sklapanje ovog 

ugovora, i da treća lica nemaju  takvo pravo,  

koji bi  Krajnjem Korisniku onemogućilo ili 

u bilo čemu ograničavelo sklapanje ovog 

ugovora, i bezrezervno ispunjavanje obaveza 

iz tog ugovora. 

 

11.5 A jelen szerződés magyar és szerb nyelven 

készült, a Felek 4 (azaz négy) darab eredeti, 

egymással teljes egészében megegyező 

tartalmú példányban, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

11.5 Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) izvorna 

primerka koja su  potpuno identične 

sadržine, u dvojezičnoj formi, na srpskom i 

mađarskom jeziku.  

 

11.6 A Felek közötti esetlegesen felmerülő 

szerződés szövegének értelmezési vita 

esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

11.6 U slučaju neusaglašenosti srpske i mađarske 

verzije, merodavna je verzija na mađarskom 

jeziku. 

11.7 Az alábbi mellékletek a jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha 

azok fizikailag nem kerültek  a szerződéshez 

csatolásra: 

11.7 Dole navedeni prilozi predstavljaju 

neodvojiv deo ovog ugovora, iako fizički 

nisu priključeni Ugovoru: 

1. sz. melléklet: általános szerződési 

feltételek (ÁSZF); 

Prilog br.1: Opšti uslovi ugovora (OUU); 

2. sz. melléklet: Pályázati felhívás; Prilog br.2: Raspisani konkurs; 

3. sz. melléklet: Az Irányító Testület által 

jóváhagyott pályázat és annak 

valamennyi melléklete; 

Prilog br.3.: Konkursna prijava, 

prihvaćena od strane takozvanog 

Upravljačkog Tela kao i njeni prilozi; 

4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv; Prilog br.4.  Dinamika povlačenja 

sredstava; 

5. sz.melléklet Hitelminősítésről szóló 

döntés; 

Prilog br.5. Preliminarna odluka o kreditu; 

6. sz. melléklet: Végső Kedvezményezett 

közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája; 

Prilog br.6. OP obrazac deponovanih 

potpisa zastupnika; 

7. sz. melléklet: Végső Kedvezményezett 

létesítő okiratának vagy jogszabályban 

meghatározott nyilvántartásba vételét 

igazoló okiratának eredeti példánya; 

Prilog br.7. Original osnivačkog 

dokumenta ili dokumenta za potvrđivanje 

da je Krajnji Korisnik evidentiran prema 

propisu; 

8. sz. melléklet: Támogatás összegére 

szóló váltónyilatkozat és hitelesített 

váltó; 

Prilog br. 8. Blanko registrovane  menice i 

menična ovlašćenja; 

9. sz. melléklet: Jelzálogra vonatkozó 

iratok; 

Prilog br.9. Dokumenti koji se odnose na 

hipoteku; 



 - 21 -  

 

10. sz. melléklet: Szakmai beszámoló-

minta; 

Prilog br.10.: Obrazac stručnog izveštaja; 

11. sz. melléklet: Pénzügyi beszámoló-

minta (Bank kimutatása); 

Prilog br11.:  Obrazac finansijskog 

izveštaja (Bankarski iskaz); 

12. sz. melléklet: Projekt fenntartási 

jelentés-minta; 

Prilog br.12: Obrazac izveštaja o 

održavanju projekta; 

13. sz. melléklet: Kamattámogatás éves 

ütemterve. 

Prilog br.13: Godišnji dinamički plan 

Subvencionisane Kamate. 
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