
 

 

 
Támogatási Szerződés 
 
amely létrejött 
 
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató) 
 
Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám): 764410 
Adószám: 15764412-2-41 
 
másrészről ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett), 
 
Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D 
Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D 
Azonosító szám (törzs-szám): 796017 
Adószám: 15796019-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00319841-30005204 
Aláírásra jogosult képviselője: Somlyódy Balázs , főigazgató 
 
valamint 
 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
Közép-Tisza-vidéki 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) 
Árvízvédelmi fejlesztések tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített 
Kedvezményezett napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.02.25. 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 Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 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.  
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 
 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
 
8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek: Nem releváns 
 
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-1.4.0-15-2015-00002 

Projekt címe: Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 

4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

A hazai vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét a vízgazdálkodási műtárgyak képezik. A projekt az állami tulajdonban és a vízügyi kezelésben (vízügyi 

igazgatóságok) lévő nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciójának készíti elő, amely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű 

működése és fenntartása. A meglévő állami kezelésben lévő vízépítési nagyműtárgyak állapotának átfogó rekonstrukciós felülvizsgálata és sorrendbe állítása 

állapotuk, és a környezetükben betöltött szerepük alapján, alapozza mega a rekonstrukcióra kiválasztott létesítmények körét. Az értékelés alapján a 

magasabb pontszámot kapott műtárgyak rekonstrukciós igénye a legsürgetőbb. A rangsorolás alapján rekonstrukcióra jelölt nagyműtárgyak végleges listája: 

Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc zsilip, Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip (csak hajózsilip), Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, Nyugati főcsatorna 

beeresztőzsilip. Vagyonkezelők: az érintett VIZIG-ek, KÖTIVIZIG, ADUVIZIG, ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, és TIVIZIG A kiválasztott műtárgyak vasbeton, beton 

szerkezeteinek acélszerkezeteinek, villamos is irányítástechnikai berendezéseinek, emelőberendezéseinek, darupályáinak, gépészeti berendezéseinek 

részben vagy egészében történő rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történik meg, ahol szükséges kiegészítő gépészeti szerkezetek beépítésével. 

 

Eredmény 
megnevezése 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény leírása Eredmény 
számszerűsíthe
tő célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 
célértékeinek 
mértékegysége 

Az eredmény 
nem 
számszerűsíthető, 
egyéb 
tulajdonsága 

Vízépítési 
nagyműtárgyak 
rendszeres műszaki 
ellenőrzése, az 
eredmények 
nyilvántartása 
lehetővé válik 

12 A projekt további célja az állami tulajdonban, vízügyi 
kezelésben lévő vízépítési nagyműtárgyak rendszeres műszaki 
ellenőrzési rendjének kialakítása, a vizsgálatok ütemezésének 
meghatározása és az eredmények nyilvántartási rendszerének 
kidolgozása, a tevékenység hosszú távú ellátásának 
költségbecslése 

 NR NR 

 



 

 

Eredmény 
megnevezése 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény leírása Eredmény 
számszerűsíthe
tő célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 
célértékeinek 
mértékegysége 

Az eredmény 
nem 
számszerűsíthető, 
egyéb 
tulajdonsága 

A rekonstrukció alá 
vont műtárgyak 
biztonságos, 
károkozás-mentes, 
üzemszerű működése 
és fenntartása 
biztosítható 

12 A műtárgyak rekonstrukciója és korszerűsítése révén az 
árvízvédelmi és egyéb funkciók üzemszerű működését 
biztonságossá teszi és feladatának ellátására hosszú évekig 
alkalmassá válik. 

 NR NR 

Rekonstrukció 
alá vont 
nagyműtárgyak 

12 A jelenlegi 54 nagyműtárgyból állapotfelmérés és 
kockázatelemzés alapján 7 műtárgy került kiválasztásra, 
mint legrosszabb állapotú, fejleszthető és felújítandó műtárgy 

7 db NR 

 
 

 


