
1 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYEZETT CSERE FOLYAMATÁRÓL,  

A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL 

 

1. Kedvezményezett csere öröklés esetén 

Ha  a  támogatási  jogviszony  létrejöttét  követően  a  Kedvezményezett  (a  továbbiakban:  Jogelőd) meghal, 

kérjük, hogy annak (vélelmezett) örököse (a továbbiakban: Jogutód) tegyen bejelentést a Támogató részére.  

Amennyiben a Jogutód a támogatási jogviszonyba a kötelezettségek átvállalásával be szeretne lépni a Jogelőd 

helyére, azt a Jogutódlás megállapítása / kötelezettség átvállalása / szerződésátruházás jóváhagyása iránti 

kérelem (a továbbiakban: Kérelem) és az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtásával jelezheti 

a  Támogató  részére.  A  Támogató  a  Jogutód  jogosultsági  feltételeinek  vizsgálatát  követően,  ha  Jogutód 

megfelel  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  feltételeknek,  Támogatói  Okirat  (a  továbbiakban:  Okirat) 

kibocsátásával  rögzíti  a  támogatási  jogviszony  kedvezményezettjének  személyében  és  adataiban 

bekövetkezett  változást.  Az  Okirat  kibocsátása  kizárólag  a  kötelezően  benyújtandó,  alábbiakban 

meghatározott dokumentumok  Támogatóhoz  történő beérkezését  követően  történhet meg. A hagyatéki 

eljárás lezárásáig a Kérelmezőt a Támogató „vélelmezett örökösként” tartja számon. 

 

2. Kedvezményezett csere általános jogutódlás miatt 

Amennyiben átalakulás, egyesülés, szétválás miatt válik szükségessé a Kedvezményezett csere, a támogatási 

jogviszony fenntartásához a Támogatói Okirat (a továbbiakban: Okirat) módosítására van szükség. A Jogutód 

az  Okirat  módosítását  a  Jogutódlás  megállapítása  /  kötelezettség  átvállalása  /  szerződésátruházás 

jóváhagyása  iránti  kérelem  (a  továbbiakban: Kérelem) és  az  alábbiakban meghatározott dokumentumok 

benyújtásával kezdeményezheti a Támogatónál. A Támogató a Jogutód jogosultsági feltételeinek vizsgálatát 

követően,  ha  Jogutód  megfelel  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  feltételeknek,  Támogatói  Okirat  (a 

továbbiakban: Okirat) kibocsátásával rögzíti a támogatási jogviszony kedvezményezettjének személyében és 

adataiban bekövetkezett változást. 

 

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem
Átláthatósági Nyilatkozat

De minimis nyilatkozat

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Halotti anyakönyvi kivonat másolata

Hagyatékátadó végzés másolata

Jogutód bankszámla igazolás/kivonat

NTAK regisztráció igazolás

JOGUTÓDLÁS (ÖRÖKLÉS) ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

NTAK regisztráció igazolás

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem és mellékletei

ÁLTALÁNOS JOGUTÓDLÁS ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Jogutód bankszámla igazolás/kivonat

Átláthatósági Nyilatkozat

De minimis nyilatkozat

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap másolata

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Jogutód létesítő/alapító/nyilvántartásba vételt igazoló okiratának eredeti 

példánya vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes személy esetén

Jogutód aláírásmintája vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes 

személy esetén

Jogutódlást igazoló dokumentum (szerződés) másolata
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3. Kedvezményezett csere szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötésével  

Amennyiben a Kedvezményezett a szálláshely‐szolgáltatási tevékenységgel érintett ingatlant − azaz amelyen 

a támogatott tevékenység folyik − a támogatási jogviszony fennállása alatt el szeretné adni, illetve azt bérbe 

vagy más használatába kívánja adni, azt kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyása esetén teheti meg. Ebben 

az  esetben  az  ingatlan  tekintetében  jogosultságot  szerző  személynek  a  támogatási  jogviszonyba  be  kell 

lépnie,  és  a  Kedvezményezettnek  a  támogatási  jogviszonyból  eredő,  őt megillető  jogokat  és  őt  terhelő 

kötelezettségeket át kell ruháznia a támogatási jogviszonyba belépő harmadik személyre (a továbbiakban: 

Projektátvevő).  

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatott tevékenységet nem kívánja vagy nem tudja megvalósítani, a 

Támogató előzetes hozzájárulásával ruházhatja át a Projektátvevőre a támogatási jogviszonyból eredő jogait 

és kötelezettségeit.   

A  fenti  esetekben  a  Kedvezményezett  (a  továbbiakban:  Projektátadó)  és  a  Projektátvevő  a  Jogutódlás 

megállapítása / kötelezettség átvállalása / szerződésátruházás jóváhagyása iránti kérelem (a továbbiakban: 

Kérelem) és az alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezheti az Okirat módosítását. A Támogató az 

előzetes  hozzájárulás  /  jóváhagyás  tekintetében  meghozott  döntéséről  postai  úton  értesíti  a  Kérelem 

benyújtóját. Amennyiben a Támogató az átruházásához az előzetes hozzájárulását megadja, a Projektátadó 

a Megállapodás szerződés átruházásáról című dokumentum (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésével 

ruházhatja át a támogatási jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit a Projektátvevőre. A Megállapodás 

tervezetét  a  Támogató  az  előzetes  hozzájárulásról  szóló,  postai  úton  megküldött  döntését  követően, 

elektronikus  úton  küldi meg  a  Projektátvevő  részére. A  Projektátvevő  az  aláírt Megállapodást  és  annak 

mellékleteit  köteles  postai  úton  megküldeni  a  Támogató  részére.  Az  Okirat  módosításának  tényéről 

Támogató elektronikus úton, írásban értesíti a Projektátvevőt.  

 

 

 

A  Kedvezményezett  cseréhez  kapcsolódó  Jogutódlás  megállapítása  /  kötelezettség  átvállalása  / 

szerződésátruházás  jóváhagyása  iránti  kérelem  és  annak  mellékleteként  benyújtandó  iratminták 

megtalálhatók  a  https://kisfaludyprogram.hu/  honlapon.  Ha  bármilyen  kérdése merülne  fel,  keresse 

Ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken: 

 

Telefonszám: 06‐1‐445‐2676, minden nap 0‐24 óra között 

E‐mail: ugyfelszolgalat@kisfaludyprogram.hu 

NTAK regisztráció igazolás

De minimis nyilatkozat

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem és mellékletei
Átláthatósági Nyilatkozat

SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás a szerződés átruházásáról és mellékletei
Átadás‐átvételi dokumentáció

Igazolás az előleg vagy annak egy részének átadásáról és igazolás annak az 

Projekttvevő általi átvételéről (bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiállított 

igazolás)

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Projektátvevő létesítő/alapító/nyilvántartásba vételt igazoló okiratának eredeti 

példánya vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes személy esetén

Projektátvevő aláírásmintája vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes 

személy esetén
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A KEDVEZMÉNYEZETT CSERÉRE,  

ILLETVE ANNAK FOLYAMATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

1. KEDVEZMÉNYEZETT CSERE ÖRÖKLÉS ESETÉN 

1.1. Amennyiben a Támogatói Okiratban megnevezett Kedvezményezett  (a  továbbiakban:  Jogelőd) 

örököse  (a  továbbiakban:  Jogutód)  a  támogatási  jogviszonyba  a  kötelezettségek  átvállalásával  be 

szeretne  lépni  a  Jogelőd  helyére,  azt  a  Jogutódlás  megállapítása  /  kötelezettség  átvállalása  / 

szerződésátruházás  jóváhagyása  iránti kérelem  (a  továbbiakban: Kérelem) benyújtásával  jelezheti a 

Támogató részére. A Támogató a Jogutód jogosultsági feltételeinek vizsgálatát követően, ha Jogutód 

megfelel a Kedvezményezettre vonatkozó  feltételeknek, Támogatói Okirat  (a  továbbiakban: Okirat) 

kibocsátásával  rögzíti  a  támogatási  jogviszony  kedvezményezettjének  személyében  és  adataiban 

bekövetkezett változást. 

1.2. A Jogelőd halála esetén a Támogatónál a Jogelőddel annak halálakor együtt élt házastársa vagy 

törvényes örököse (vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárás 

megindítható. Ebben az esetben a Támogató a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös 

bevonásával  elvégezheti,  de  érdemi  döntést  csak  a  jogerős  hagyatékátadó  végzés  Támogató  felé 

történő benyújtását követően hozható.  

1.3.  A  jogutódlás  (támogatási  jogviszonyba  történő  belépés)  a  támogatás  igénybevételével 

összefüggésben  vállalt  kötelezettségek  teljesítésének  időtartama  alatt  kizárólag  a  kötelezettségek 

átvállalásával lehetséges. 

1.4.  A  Kedvezményezett  csere,  azaz  a  Támogató  és  a  Jogutód  közötti  támogatási  jogviszony 

létrejöttének  időpontja az a nap, amikor a Támogató a  Jogutód nevére szóló Okiratot a  Jogutóddal 

közölte. A  Jogutódot az Okirat hatályba  lépését  (közlését1) követően megilletik mindazon  jogok és 

terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Jogelődöt a támogatási jogviszony alapján megillették. 

1.5. Amennyiben a támogatási összeget (előleget) a Támogató még nem utalta el a Jogelőd részére, a 

Támogató  a  hagyatékátadó  végzésben  vagy  öröklési  bizonyítványban  meghatározott  támogatási 

összeget az ott megnevezett Örökös részére a részére kibocsátott Okirat hatályba  lépését követően 

utalja át. A Támogató az Okiratot abban az esetben bocsátja ki a  Jogutód  részére, amennyiben az 

megfelel a pályázat feltételeinek és vállalja a Jogelőd által vállalt kötelezettségek teljesítését.  

1.5.1. Ha a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás összegéről, 

az 1.5.2. pontban  foglalt eset kivételével, a kedvezményezett azon örököse  (több örökös esetében 

azon örökösei örökrészük arányában) válik jogosulttá a támogatásra, illetve a Kérelem benyújtására, 

aki a támogatással érintett, a szálláshely‐szolgáltatásra szolgáló ingatlant örökölte.  

1.5.2. Ha a  szálláshely‐szolgáltatásra  szolgáló  ingatlanra vonatkozóan a hagyatékátadó végzés vagy 

öröklési bizonyítvány haszonélvezeti jogot állapít meg, a haszonélvezeti jog jogosultja válik jogosulttá 

a támogatásra, illetőleg a Kérelem benyújtására.  

1.6. Ha  a  haláleset  a  projekt megvalósítása  alatt,  de még  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítését 

megelőzően (a projekt fizikai befejezéséig vagy a projekt befejezéséig) következik be, és a Támogató 

az előleg összegét már a Jogelőd rendelkezésére bocsátotta, annak Örököse, amennyiben megfelel a 

Jogelődre  (Kedvezményezettre)  vonatkozó  feltételeknek,  a  Kérelem  benyújtásával  (és  annak 

keretében  a  kötelezettségek  átvállalásával)  kezdeményezheti  a  támogatási  jogviszonyba  történő 

 
1 A Felhívás és Útmutató című dokumentum G. 6. pontja alapján amennyiben az Okirat elektronikus alkalmazáson keresztül történő 
átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításáig – 
közöltnek kell tekinteni.  
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belépését. Ebben az esetben a Jogutódnak teljes felelősséget kell vállalnia a Jogelőd által a támogatási 

jogviszony  keretében  megvalósított  tevékenységekért,  azok  elszámolhatóságáért,  valamint  a 

beszámolási  kötelezettség  teljesítéséért  és  a  támogatott  tevékenység  fenntartásáért,  továbbá  a 

szerződésszegés,  valamint  jogosulatlan,  továbbá  nem  a  rendeltetésének  megfelelő  igénybevétel 

esetén  mind  az  általa,  mind  a  Jogelőd  által  felhasznált  összeg  visszafizetéséért,  és  az  egyéb 

jogkövetkezményekért. A beszámolási kötelezettség  teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a Projekt 

megvalósítása során keletkezett dokumentáció, valamint az Okirat teljesítésével összefüggő iratanyag, 

−  különösen  a  Jogelőd  részére  előlegként  biztosított  támogatás  összegéből  az  általa  a  Projekt 

megvalósítására  a  Kérelem  benyújtásáig  felhasznált,  a  Kérelemben  meghatározott  összeg 

elszámolhatóságához  szükséges  dokumentumok  −,    és  a  Projekt  folytatásához,  a  beszámolási 

kötelezettség  teljesítéséhez  és  a  költségek  elszámolásához  szükséges  dokumentumok  a  Kérelem 

benyújtásának időpontjában a Jogutód rendelkezésére álljanak. Az elszámolhatóság feltétele továbbá, 

hogy  a  Jogelőd  részére  támogatásként  biztosított  előleg  összege,  illetve  −  amennyiben  a  Kérelem 

benyújtásáig a teljes támogatási összeg már nem áll rendelkezésére, akkor a támogatási összeg (előleg) 

és  a  Jogelőd  által  a  projekt  megvalósítására  fordított,  dokumentumokkal  igazolható  költségei 

különbözetének megfelelő  – maradványösszege  és  a  felhasználásához  kapcsolódó  dokumentumok 

(különösen:  számlák,  bizonylatok)  a  Kérelem  benyújtásának  időpontjában  a  hagyatékban,  vagy  a 

Jogutódnál rendelkezésre álljanak. 

1.6.1. A  Jogutód a beszámolási kötelezettség  teljesítése  során köteles mind a  Jogelődnél  felmerült 

költségek, mind pedig az általa felhasznált támogatási összeg (előleg) elszámolására, illetve valamennyi 

elszámolni  kívánt  számla,  bizonylat,  illetve  egyéb  –  különösen  a  beszámolási  kötelezettség 

teljesítéséhez kapcsolódó , illetve az elszámolás alátámasztására szolgáló − dokumentum benyújtására 

azzal, hogy az Okirat  hatályba lépésének időpontjáig kizárólag a Jogelőd részére kiállított, azt követően 

pedig kizárólag a  Jogutód  részéről  felmerült költségek valamint kizárólag a nevére és  címére  szóló 

számlák, bizonylatok számolhatóak el. A Jogelődnél felmerült költségek elszámolása kizárólag abban 

az  esetben  lehetséges,  ha  a  dokumentumokon  szereplő  fizikai  teljesítés  dátuma  korábbi, mint  a 

Jogutód részére kiállított Támogatói Okirat hatályba lépésének napja. 

1.7. Ha a haláleset a fenntartási  időszakban (a projekt befejezését követően, de a projekt  lezárását 

megelőzően2)  következik  be,  és  a  Jogutód  a  Jogelődre  vonatkozó  feltételeknek megfelel,  akkor  a 

Kérelem benyújtásával és a kötelezettségek átvállalásával beléphet a támogatási jogviszonyba. Ebben 

az esetben a Támogató a Jogutód részére Támogatói Okiratot állít ki, annak közlésével a támogatói 

jogviszony létrejön. 

1.8. Amennyiben a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa a Jogelődtől különböző személy, akkor 

a  Jogelőd  halála  esetén  az  ingatlan  tulajdonosa  jogosult  a  szerződésbe  belépni,  ha  a  haláleset  a 

beszámolási kötelezettség teljesítését követően következik be, vagy ha a támogatás (előleg) összege 

rendelkezésére áll, illetve a Projekt költségeivel a fentiekben meghatározott szempontok szerint el tud 

számolni.  

1.8.1. Amennyiben a  szálláshely‐szolgáltatással érintett  ingatlan  tulajdonosa és a Kedvezményezett 

(üzemeltető)  nem  ugyanaz  a  személy,  ha  az  ingatlan  tulajdonosa meghal  és  ezáltal    az  ingatlan 

tulajdonosa és a Kedvezményezett között az üzemeltetésre jogosító jogviszony (pl. bérlet) megszűnik, 

 
2
Projekt befejezése: A  támogatott  tevékenység akkor  tekinthető befejezettnek, ha az az Okiratban meghatározottak  szerint  teljesült, a 

megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra 

került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott 

beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás‐felhasználásnak megfelelő 

mértékben megtörtént.  

Projekt Zárása: A projekt akkor  tekinthető  lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség  teljesült, a kedvezményezett a kötelezettségek 

megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.  
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az ingatlan hagyatéki eljárás eredményeként megnevezett Örököse jogosult a szerződésbe belépni, ha 

a  haláleset  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítését  követően  következik  be,  vagy  ha  a  támogatás 

(előleg)  összege  rendelkezésére  áll,  illetve  ha  az  Örökös  a  Projekt  költségeivel  a  fentiekben 

meghatározott szempontok figyelembe vételével el tud számolni. Amennyiben az ingatlan Örököse a 

Kedvezményezettel  az  üzemeltetésre  jogosító  jogviszonyt  fenn  kívánja  tartani  és  a  Felhívás  és 

Útmutató B., illetve D.9. pontja szerinti tulajdonosi hozzájárulást megadja a Kedvezményezett részére, 

a Támogató és a Kedvezményezett között  létrejött támogatási  jogviszony fennállását és feltételeit a 

szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosának halála nem befolyásolja. 

 

2. KEDVEZMÉNYEZETT CSERE ÁLTALÁNOS JOGUTÓDLÁS ESETÉN  

Amennyiben  átalakulás,  szétválás  miatt  válik  szükségessé  a  Kedvezményezett  csere,  a  támogatási 

jogviszony  fenntartásához  a  Támogatói Okirat  (a  továbbiakban: Okirat) módosítására  van  szükség.  A 

Jogutód  az  Okirat  módosítását  a  Jogutódlás  megállapítása  /  kötelezettség  átvállalása  / 

szerződésátruházás  jóváhagyása  iránti  kérelem  (a  továbbiakban:  Kérelem)  benyújtásával 

kezdeményezheti a Támogatónál. A Támogató a Jogutód jogosultsági feltételeinek vizsgálatát követően, 

ha Jogutód megfelel a Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek, Támogatói Okirat (a továbbiakban: 

Okirat) kibocsátásával módosítja a  támogatási  jogviszony korábbi kedvezményezettjének  személyét és 

adatait. 

 

3. KEDVEZMÉNYEZETT CSERE SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉVEL 

(TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG ÁTRUHÁZÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK ÁTVÁLLALÁSA) 

3.1. A támogatási jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek összessége átruházásának feltételei 

Amennyiben a Kedvezményezettcserére nem haláleset bekövetkezése miatt kerül sor, arra kizárólag 

az  államháztartási  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  65.  §  (2) 

bekezdésében, illetve a 102. § (1) bekezdésében foglalt előírások érvényesülése esetén van mód.  

3.1.1. A  vonatkozó  jogszabályok  és  a  Felhívás  és Útmutató  rendelkezései  lehetőséget nyújtanak  a 

Kedvezményezett  számára  arra,  hogy  a  támogatási  jogviszonyból  eredő  jogait  és  kötelezettségeit 

másra  átruházza  azzal,  hogy  a  Kedvezményezett  a  támogatás  keretében  vállalt  kötelezettségét 

kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. Így, amennyiben egy, a szálláshely‐

szolgáltatási  tevékenységgel  érintett  ingatlant  −  amelyen  a  támogatott  tevékenység  folyik  −, 

értékesítik, bérbe vagy használatba adják, a vevő/bérlő/használó változatlan feltételekkel folytathatja 

a tevékenységet, és jogosult lehet a megítélt támogatásra is. Amíg a támogatási jogviszony fennáll, és 

abból  kötelezettségek  keletkeznek,  a  Kedvezményezett  csak  úgy  ruházhatja  át,  adhatja  bérbe, 

használatba  az  ingatlan  egészét  vagy  a  kötelezettség  vállalásával  érintett  részét,  ha  az  ingatlan 

tekintetében  jogosultságot  szerző  személy  a  támogatási  jogviszonyba  belép,  azaz  a  támogatási 

jogviszonyból eredő, Kedvezményezettet terhelő kötelezettségeket átvállalja.  

3.1.2. Emellett mód van arra, hogy amennyiben a Kedvezményezett a támogatott tevékenységet nem 

kívánja, vagy nem tudja megvalósítani, akkor harmadik személyre ruházza át jogait és kötelezettségeit. 

Ez esetben a harmadik személy (a továbbiakban: Projektátvevő) beléphet a támogatási jogviszonyba a 

Kedvezményezett  (a  továbbiakban: Projektátadó) helyére. A Projektátvevő  kizárólag egy  (jogi  vagy 

természetes) személy lehet.  

3.2. A Támogató előzetes hozzájárulása 

3.2.1. A Projektátvevő és a Támogató közötti jogviszony létrehozatalához, a szerződés átruházásához 

(kötelezettségek  átvállalásához)  a  Támogató  előzetes  jóváhagyására  van  szükség.  A  Támogató  az 



6 
 

előzetes  hozzájárulását  akkor  adja meg,  ha  a  Projektátvevő  a  Projektátadóra  vonatkozó,  azaz  a 

pályázati  felhívásban  a  kedvezményezettre  meghatározott,  valamint  a  támogatott  tevékenység 

vonatkozásában valamennyi  (jogosultsági /  igénybevételi és tartalmi)  feltételeknek és a  támogatott 

tevékenységekre vonatkozó részletes előírásoknak megfelel a Kérelem benyújtásának időpontjában. E 

feltételek teljesülését a Támogató a jogosult a helyszínen is ellenőrizni. Ha a Támogató az átruházásra 

irányuló kezdeményezést (előzetesen) jóváhagyja, arról a Kérelmezőt írásban értesíti.  

3.2.2. Ha a Támogató nem hagyja jóvá a Kérelemben foglalt, a szerződés átruházására irányuló, vagy a 

szálláshely‐szolgáltatással érintett ingatlan eladására /bérbeadására /használatba adására vonatkozó 

kezdeményezést, akkor az Okirat visszavonásra kerülhet. 

3.3. A szerződésátruházásról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötése 

3.3.1. A Megállapodás megkötése során nem lehet eltérni a Projektátadó részére kiállított Támogatói 

Okiratban és annak elválaszthatatlan  részét képező mellékleteiben  (a  továbbiakban együtt: Okirat) 

foglalt  rendelkezésektől,  és  a  Projektátvevőnek  a  Projektátadó  és  a  Támogató  között  fennálló 

támogatási jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítését vállalnia kell. 

3.3.2. Amennyiben a Támogató a Megállapodás megkötéséhez előzetes hozzájárulását megadja, és a 

Projektátadó és Projektátvevő között a Megállapodás  létrejön, egy mindkét  fél által aláírt, eredeti 

Megállapodást és az ahhoz fizikailag kötelezően csatolandó mellékleteket, így különösen a támogatási 

összeg átutalását, a Projektátvevőnél történő rendelkezésre állását alátámasztó dokumentumokat a 

Projektátvevő postai úton köteles megküldeni a Támogató részére.  

3.3.3.  A  támogatási  jogviszony  (Okirat)  módosítása  a  Megállapodás  Támogató  általi  átvételének 

(közlés) napján lép hatályba. A Megállapodás Támogató általi igazolt átvételét követően a Projektátadó 

mentesül  az  Okiratban  meghatározott  kötelezettségek  alól,  de  köteles  a  projektet  és  az  addig 

megvalósított tevékenységek tekintetében az addig keletkezett iratokat, dokumentumokat, valamint 

a még általa fel nem használt összeget átadni a Projektátvevőnek.   

3.3.4. A Projektátvevőnek a Megállapodás aláírásával kötelezettséget kell vállalnia a Projektátadóval 

létrejött támogatási  jogviszony alapján fennálló, a támogatási  jogviszonyra  irányadó – különösen az 

Okiratban    meghatározott  −,  Projektátadó  által  vállalt  és  Projektátadót  terhelő  kötelezettségek 

teljesítéséért, továbbá vállalnia kell a teljes felelősséget a Projektátadó által a támogatási jogviszony 

keretében  megvalósított  tevékenységekért,  azok  elszámolhatóságáért,  valamint  a  beszámolási 

kötelezettség  teljesítéséért és a  támogatott  tevékenység  fenntartásáért. Szerződésszegés, valamint 

jogosulatlan, továbbá nem rendeltetésének megfelelő igénybevétel esetén a Projektátvevőnek mind 

az általa, mind a Projektátadó által felhasznált összeget vissza kell fizetnie, illetve vállalnia kell az egyéb 

jogkövetkezményeket. 

3.4. A Megállapodás hatályba lépésének következményei 

3.4.1. A  jogviszony módosulásának  tényéről és  időpontjáról  (a Megállapodás hatályba  lépéséről) a 

Támogató  elektronikus  úton  értesítést  küld  a  Projektátvevő  részére  a  Kérelemben  szereplő 

elektronikus címére.  

3.4.2.  A  Projektátvevőt  a Megállapodás  hatályba  lépését  követően megilletik mindazon  jogok  és 

terhelik  mindazon  kötelezettségek,  amelyek  a  Projektátadót  a  támogatási  jogviszony  alapján 

megillették, illetve terhelték.  

3.4.3. Amennyiben a támogatási összeg (előleg) a Projektátadó részére még nem került átutalásra, a 

támogatás  a  támogatási  jogviszony  módosításának  hatályba  lépését  követően  folyósítható  a 

Projektátvevő részére a Támogató által.  
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3.4.4. Amennyiben a beszámolási kötelezettséget a Projektátadó még nem teljesítette, illetve a Projekt 

befejezése még nem valósult meg, a Projektátvevő köteles mind a Projektátadónál felmerült költségek, 

mind  az  általa  felhasznált  támogatási  összeg  (előleg)  elszámolására,  illetve  valamennyi  elszámolni 

kívánt  számla,  bizonylat,  illetve  egyéb  –  különösen  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez 

kapcsolódó, illetve az elszámolás alátámasztására szolgáló − dokumentum benyújtására azzal, hogy a 

Megállapodás hatályba lépésének időpontjáig kizárólag a Projektátadó, azt követően pedig kizárólag a 

Projektátvevő  részéről  felmerült  költségek,  valamint  kizárólag  a  nevére  és  címére  szóló  számlák, 

bizonylatok számolhatóak el. A Projektátadónál felmerült költségek elszámolásának feltétele, hogy a 

dokumentumokon  szereplő  fizikai  teljesítés dátuma korábbi  legyen, mint a Megállapodás hatályba 

lépésének napja. 

 

Budapest, 2021. április 29. 


