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Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

,mint konzorciumi tagok között 
 
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 
 
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a 
Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a 
jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező 
konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a 
Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott 
meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja 
alá. 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 
Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása tárgyú felhívására a hatályos 
éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.02.17. napon támogatási kérelmet nyújtott 
be, amelyet a Támogató 2016.03.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A 
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, 
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, 
amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
 
  



Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) 
bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban 
Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi 
elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása. 
 
2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja című, a 
támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A 
Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a 
Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz 
benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott 
mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, 
a Megvalósítás során pedig a Projektet Győr (Győrszentiván) (település) alatt (Projekt helyszíne) 
megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a 
helyen fenntartja, üzemelteti. 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, 
a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 
 
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon 
folyamatosan elérhetővé tesz. 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 
 
3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása 
 
3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 
 
A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 
 
3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése 
  



6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, 
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek 
 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és 
a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak. 
 
9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 
postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén 
hatályát veszti. 
 
9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, 
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági 
eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek 
személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen 
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 
érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a 
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 
cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) 
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.  
 
  



Korrupció-ellenes záradék 
 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 
 
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.  
 
 

 



Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 
Projekt címe: Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja 
 

4. sz. melléklet 
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

 
Eredmény megnevezése 

 
Mérföldkő sorszáma Eredmény leírása 

 
Eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 

tulajdonsága 
 

A Duna árvizeinek 
részleges kizárása 
 

10 A torkolati műtárgy árvízkapu funkciót 
is biztosít, mellyel a Duna árvizeinek 
visszaduzzasztó hatása részlegesen 
kizárható. 

  NR 
„A projekt jelenlegi fázisában az 
elvárt eredmények nem 
számszerűsíthetők’” 

A hajózás feltételeinek 
kedvezőbbé válása a Győr-
Gönyü Országos Közforgalmi 
kikötő medencéssé 
alakításának 
lehetőségével 
 

10 A Győr-Gönyü Országos Közforgalmi 
Kikötő 
medencéssé alakítása lehetővé válik a 
Mosoni-Duna torkolatának 
áthelyezésével és a hajózsilip 
létesítésével valósul meg. 
(másodlagos eredmény, 
\"mellékhatás\") 

  IV. osztályú vízi útnak megfelelő 
hajózsilip III. osztálynak megfelelő 
fenékkküszöbbel. „A projekt jelenlegi 
fázisában az elvárt eredmények nem 
számszerűsíthetők’” 

VKI szerinti jó állapotú/jó 
potenciálú víztestek aránya 
 

10 A fejlesztés a VGT 1-1 Szigetköz 
alegységén belül az AEP810 Mosoni-
Duna alsó, erősen módosított 
víztestet érinti. A víztest ökológiai 
minősítése: rossz, kémiai állapota jó, 
de integrált állapota rossz. Cél a jó 
állapot elérése 2027-ig. 
A torkolati műtárgy üzemeltetésével 
javulnak a víztest hidromorfológiai 
viszonyai a vízszintváltozások 
dinamikájának és a hosszirányú 
átjárhatóság megőrzése mellett, ezzel 
hozzájárul a víztest ökológiai 
állapotának javításához. 
 

  NR „A projekt jelenlegi fázisában az 
eredmény számszerűsíthető’” 

A Duna megtámasztó 
hatásának visszaállítása 
(elsődleges) 
 

10 A Mosoni-Duna torkolati szakaszán a 
vízszintszabályozást 
biztosító nagyműtárgy épül, mely 
biztosítja 
a Mosoni-Duna alsó szakaszán a kis- 
és közepes 
vízszintek megemelését, vízszint 
szabályozási 
lehetőséggel. 
 

  A torkolati műtárgy és annak 
üzemeltetése javítja a 
hidromorfológiai viszonyokat. Az 
elsődleges cél a Duna megtámasztó 
hatásának biztosítása. Ez az árvizeket 
részlegesen kizáró új műtárgy 
építésével érhető el. Ezek 
\”mellékhatása a VKI szerinti jó 
állapotú víztestek arányának 
növekedése (betorkolló Rába, Rábca, 
és Marcal folyók esetén is). 
Ez az eredmény még nem 



számszerűsíthető! 
„A projekt jelenlegi fázisában az 
elvárt eredmény számszerűsíthető’” 

 
A projektben a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezése, és egy árvízkapu építése kerül megvalósításra, kapcsolódó/kiegészítő beruházásrészekkel együtt. 
1. Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek, valamint a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása. 
A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a 
• 2. vizes élőhelyek rehabilitációja, 
• 3. hajózás biztosítása, 
• 4. győri városkép javítása, valamint a 
• 5. „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 
továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése. 
A projekt további célkitűzései: 
• 6. a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal a Duna árvizeinek részleges kizárása megtörténhet (árvízkapu 
funkció), valamint 
• 7. a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé alakítása a kikötő projektben megvalósítható. 
 

 


