
 

TÁMOGATÓI OKIRAT

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai  Uniós Fejlesztések  Végrehajtásáért  Felelős Helyettes  Államtitkárság,  mint  Támogató  által
2020.10.16-án  kiadott  felhívása  alapján  a  ORSZÁGOS  SPORTEGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZET,  mint
Kedvezményezett  2020.11.16.-án/én  támogatási  kérelmet  nyújtott  be.  A  Projekt  címe:
„Csúcstechnológia  használata  a  sport  és  mozgásszervi  betegségek  diagnosztikájában,
sebészeti kezelésében és rehabilitációjában”. 

Értesítem,  hogy  a  Támogató  a/az  „Csúcstechnológia  használata  a  sport  és  mozgásszervi
betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában” című, EFOP-5.2.6-
20-2020-00001  azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A  Kedvezményezett  által  benyújtott  támogatási  kérelem  alapján  a  Támogató  támogatói
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya  a/az  „Csúcstechnológia használata  a  sport  és mozgásszervi  betegségek
diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában” című, a támogatási kérelemben
és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és
hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  vissza  nem  térítendő  támogatás  formájában  történő
finanszírozása. 

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően -  1
004 767  017 Ft,  azaz  egymilliárd-négymillió-hétszázhatvanhétezer-tizenhét Ft  összegű,  vissza
nem térítendő támogatásra jogosult. 

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra:

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.02.15. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:2020.08.08. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.02.14. 

A Projekt keretében a projekt  fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.08.14. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt  2021.02.15.  - 2023.02.14.-ig  terjedő  időszakra  megállapított,  le  nem vonható  ÁFA-val
számított  maximális  elszámolható összköltsége  1 004 767 017 Ft, azaz  egymilliárd-négymillió-
hétszázhatvanhétezer-tizenhét  forint. 

A Támogatás intenzitása: 100% 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.
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A támogatási előleg összege és mértéke
Az  igényelhető  támogatási  előleg  mértéke  az  utófinanszírozású  tevékenységekre  jutó  támogatási
összeg legfeljebb 100 %-a.
Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  1  004  767  017  Ft,  azaz  egymilliárd-
négymillió-hétszázhatvanhétezer-tizenhét  forint. 
 

Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

1 004 767 017 Ft, azaz egymilliárd-négymillió-hétszázhatvanhétezer-tizenhét  forint nem minősül
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett  a Projektet a 4.  mellékletben meghatározott  műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén 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) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

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 Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés a) pontja alapján mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Záró rendelkezések

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A  Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználása  során  köteles  a  vonatkozó  jogszabályok,  így
különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a 2014–2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet]  foglaltak továbbá az
Általános  Szerződési  Feltételek  (ÁSZF)  rendelkezéseinek  megtartására.  A  Kedvezményezett
tudomásul  veszi,  hogy  a  Támogatói  Okirat,  valamint  az  ÁSZF  a  vonatkozó  jogszabályok
módosításával,  illetve  új,  a  Támogatói  Okirat  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
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A Kedvezményezett  kijelenti,  hogy –  az (EU) 2016/679 rendelet  (általános adatvédelmi  rendelet)
előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt
megvalósítása  során  benyújtott  adatlapokon  és  mindezek  mellékleteiben  feltüntetett  érintettek  (a
kedvezményezett  és esetleges konzorciumi  partnereinek,  szállítóinak,  tulajdonosainak nevében és
érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a
Kedvezményezett  általi  kezelése  és  a  fejlesztéspolitikai  intézményrendszer  számára  történő
rendelkezésre  bocsátása  megfelelő  jogalappal  és  az  érintettek  megfelelő  tájékoztatását  követően
történik.

Az  adatkezelés  jogalapját  jogszabályi  felhatalmazás,  az  érintettre  vonatkozó  szerződéses
kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és
határozott  hozzájárulása  képezheti,  amelyben  félreérthetetlen  hozzájárulását  adja  a  rá  vonatkozó
személyes adatok meghatározott célból  és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  szerint  a  Kedvezményezettnél  a  Támogató  helyszíni
ellenőrzést  folytat  le,  a  fentiek  dokumentáltsága  megvizsgálásra  kerül.  Ha  az  adatkezelés
jogszerűségével  kapcsolatban  a  projekt  megvalósítása  során  kétség  merül  fel,  úgy  a  Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 

Az  Európai  Szociális  Alapról  szóló  1304/2013/EU  rendelet  5.  cikkében  meghatározott  mutatók
előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési,
illetve  -feldolgozási  feladatokat  a  Kedvezményezett  a  Felhívás  12.  sz.  mellékletét  képező
adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.
A Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartó jelöl ki. Változás esetén,
a változást követően 8 napon belül tájékoztatja Támogatót.

Az Okirathoz csatolt 6db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy  az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. 
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott
támogatási  kérelem  feltételeitől,  így  a  támogatási  jogviszony  létrejöttének  feltétele  az  Okirat
kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy
egyéb  módon  történő  átvételét  követően  a  kedvezményezett  a  kifogás  benyújtására  nyitva  álló
határidőben kifogást nem nyújt be.

Az  Okiratban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  magyar  –  ide  értve  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvényt  is  –  és európai  uniós jogszabályok rendelkezései  az
irányadók.
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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.

Az Okirat 4  oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2020. december 28. 

Dr. Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós Fejlesztések

Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás (Amennyiben releváns) 
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1. számú melléklet

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő Költség kategória Költségtípus Költségelem Elszámolható költség (Ft)

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Adók,  közterhek  (ide  nem
értve a le nem vonható áfát)

Adók,  közterhek  (ide  nem
értve a le nem vonható áfát)

Adók,  közterhek  (ide  nem
értve a le nem vonható áfát)

287 280

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Célcsoport  támogatásának
költségei

Célcsoport képzési költségei Célcsoport  képzéséhez
kapcsolódó szállás költsége

1 314 024

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Szakmai  tevékenységekhez
kapcsolódó  szolgáltatások
költségei

Egyéb szakértői  szolgáltatás
költségei

disszeminációs  kiadvány
költsége

138 400

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Célcsoport  támogatásának
költségei

Célcsoport képzési költségei Célcsoport  képzéséhez
kapcsolódó utazás költsége

1 871 088

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Beruházáshoz  kapcsolódó
költségek

Eszközbeszerzés költségei uniós  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem  érő
értékű,  a  projekthez
kapcsolódó  egészségügyi
eszköz bekerülési költsége

324 388 480

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Beruházáshoz  kapcsolódó
költségek

Eszközbeszerzés költségei uniós  közbeszerzési
értékhatárt elérő,a projekthez
kapcsolódó  egészségügyi
eszköz bekerülési költsége

409 769 945

 



 

Támogatást igénylő Költség kategória Költségtípus Költségelem Elszámolható költség (Ft)

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Egységköltség  alapon
elszámolható költség 

Átalányalapú egységköltség Százalékban  meghatározott
átalány alapú kifizetés

90 429 024

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Célcsoport  támogatásának
költségei

Célcsoport képzési költségei Célcsoport  napidíja
(kizárólag  külföldi
tanulmányút  esetén,
amennyiben  nem  került
étkezés  biztosításra  a
célcsoport tag számára)

1 283 376

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Szakmai  megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai  megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség

a  bevezetésre  kerülő  új
eljáráshoz,  gyakorlati
módszerhez/technológiához
közvetlenül  kapcsolódó
anyagköltség

172 085 000

ORSZÁGOS
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET

Szakmai  tevékenységekhez
kapcsolódó  szolgáltatások
költségei

Egyéb szakértői  szolgáltatás
költségei

egyéb  szakértői  díjak,
tanácsadási  költségek  (a
külföldi  együttműködő
partner szakértői, tanácsadói
költségek,  szakmai  anyagok
fordítása,  tolmácsolás
költségei)

3 200 400

Összesen: 1004767017

 



 

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Források (Ft)

I. saját forrás 0

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0

 I/2. partnerek hozzájárulása 0

 I/3. bankhitel 0

 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

II. egyéb támogatás 0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 1 004 767 017

Projekt elszámolható költsége 1 004 767 017

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0

IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 
- le nem vonható ÁFA

0

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0

Projekt teljes költsége 1 004 767 017

Összesen 1 004 767 017

 



 

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő megnevezése
Projektszakasz

kezdési
időpontja

Mérföldkő
elérésének

tervezett dátuma
Eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett támogatás

összege (Ft)

1 2023.02.14. 1 004 767 017

 



 

4.  sz.  mel léklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Megvalósítandó műszaki-szakmai
eredmény megnevezése

Az eredmény leírása
Az eredmény 

számszerűsíthető
célértéke

Az eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Külföldi tanulmányút keretében 
képzésen résztvevő egészségügyi 
szakemberek száma

Az országos gyógyintézetben, valamint 
konzorcium esetén a konzorciumi partner 
intézményében dolgozó egészségügyi 
szakemberek (célcsoport tagok) közül 
azoknak a száma, akik részt vesznek a 
projekt során külföldi tanulmányút keretében 
képzésben.

14 fő

Külföldi tanulmányutak száma Az országos gyógyintézetben, valamint 
konzorcium esetén a konzorciumi partner 
intézményében dolgozó egészségügyi 
szakemberek (célcsoport tagok) 
részvételével a külföldi partnerintézménybe 
szervezett tanulmányutak száma.

5 db

A támogatást igénylő által, a 
támogatási kérelem benyújtásakor 
meghatározott eredménymutató

Vizsgált, kezelt személyek száma 50 fő

 



 

5.  sz.  mel léklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Mutató neve Mérték-egység Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A program befejezését követő 6
hónappal a szervezetek közötti
aktív együttműködések száma

Darab

A program befejezését követő 6
hónappal a szervezetek közötti
aktív együttműködések száma

Darab 2023.08.14. 1 1 1

Társadalmi innovációt és
transznacionális együttműködést

célzó projektek száma
Darab 2023.02.14. 1 1 1

 



 

6. számú melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00001 
Kedvezményezett: ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

Közbeszerzés tárgya
(árubeszerzés, szolgáltatás,

szolgáltatási koncesszió, stb.)

Beszerzéshez
rendelt

elnevezés

Közbeszerzés
becsült nettó

értéke

Egybeszámított
becsült nettó

érték (Ft)

Közbeszerzési
eljárás típusa

Hirdetmény
feladás/ajánlati

felhívás
megküldésének/

ajánlatkérés
dátuma 

Feltételes
közbeszerzés

(igen/nem)

Árubeszerzés 713 577 500 713 577 500 Uniós ért.határ - Nyílt
(Kbt.2015)

2021.06.01. Nem
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