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Regisztrációs felhívás 

 
 
1. Az ajánlatkérő: 
 

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
székhely:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. 
 
A továbbiakban: „Ajánlatkérő” 

 
 
2. Ajánlatkérő nevében eljáró személy: 
 

Váradi Imre László 
igazgatóság elnöke 
telefon:  06-20-363-9529 
e-mail:  info@norvegalap.hu  

 
 
3. A választott eljárás: 
 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) . 
 111. § g) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, jelen eljárást megindító 
felhívással beszerzési eljárást kezdeményez az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről 
szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „326/2012. (XI. 16.) 
Kormányrendelet”) 11. § (1) bekezdés 5. pontjában rögzített feladatainak az ellátása 
érdekében. 
 
 

4. Az Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
 

Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 
csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati 
felhívásokkal kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában. 
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5. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 
Ajánlatkérő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Miniszterelnökséggel kötendő 

szerződése alapján a jelen regisztrációs felhívással az alábbi pályázati felhívás 

tekintetében olyan független szakértői csoportokat kíván létrehozni az egyes 
szakterületek vonatkozásában, amely szakértői csoportokkal együttműködve el tudja 
látni a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés 5. pontjában rögzített 
feladatait nevezetesen, hogy az Ajánlatkérő, mint végrehajtó ügynökség „biztosítja a 
pályázatok szakmai értékelését végző független szakértői kör rendelkezésre állását és 
bevonásukkal közreműködik a pályázatok értékelésében”. 
 
Ajánlatkérő tárgyi eljárás keretében az alábbi pályázati kiírással összefüggésben várja a 
jelentkezéseket: 
 

Műszaki szakértő a Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 
csökkentése tárgyában 

 Műszaki szakértő a Környezetbarát termelési technológiák  
Pénzügyi-gazdasági 

 
Ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívás által érintett pályázati kiírás tárgyát az 
alábbiakban mutatja be: 
 

http://www.norvegalap.hu/palyazati-felhivasok  
 
Benyújtott pályázatok száma: Előreláthatóan 40-50 db 
 
Ajánlatkérő az alábbiakban határozza meg azon pozíciókat, amelyekkel összefüggésben 
regisztrálhatják magukat a szakértők, illetve az értékelendő pályázatok tárgykörét: 
 

Szakértői pozíció 
megnevezése 

Értékelendő pályázatok tárgyköre(i) 

Műszaki szakmai 1 

növényi hulladékkezelés / állati hulladékkezelés / 
élelmiszeripari hulladékkezelés / háztartási 
hulladékkezelés / elektronikai hulladékkezelés / 
csomagolási hulladékkezelés / építési 
hulladékkezelés / ipari hulladékkezelés / veszélyes 
hulladékkezelés / hulladékfeldolgozás / hulladék 
újrahasznosítás / hulladékártalmatlanítás / 
szennyezések megelőzése / szennyezések utáni 
kármentesítés / hulladékhő hasznosítás 

Műszaki szakmai 2 
légszennyezés (amely lehet CO2 és/vagy NOx 
és/vagy SOx és/vagy kisméretű részecskék) kezelése 
/ légszennyező anyagok (amely lehet CO2 és/vagy 

http://www.norvegalap.hu/palyazati-felhivasok
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NOx és/vagy SOx és/vagy kisméretű részecskék) 
kibocsátásának csökkentése / légszennyező 
anyagok (amely lehet CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx 
és/vagy kisméretű részecskék) elnyelésével 
kapcsolatos rendszerek fejlesztése / légszennyező 
anyagok (amely lehet CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx 
és/vagy kisméretű részecskék) megkötésével 
kapcsolatos rendszerek fejlesztése / zajcsökkentés 

Műszaki szakmai 3 

vízi szennyezés kezelése / vízi szennyező anyagok 
kibocsátásának csökkentése / szennyvíz tisztítása / 
szennyvíziszap kezelése / szennyvíziszap 
felhasználása / víz tisztítása / víz újrahasznosítása 

Műszaki szakmai 4 
talajszennyezés kezelése / talajszennyező anyagok 
kibocsátásának csökkentése / talajvíz védelme 

Műszaki szakmai 5 

nanotechnológia / fototechnológia / biotechnológia 
/ anyagtudomány / környezetbarát anyagok 
fejlesztése / környezetbarát anyagok felhasználása / 
környezetbarát (anyag- és/vagy víz- és/vagy 
energiatakarékos és/vagy hulladékszegény) 
termelési technológiák kialakítása / egyéb zöld ipari 
megoldások 

Pénzügyi-gazdasági 
a fentiekben megjelölt műszaki szakmai területek 
vonatkozásában benyújtandó pályázatok 

 
Ajánlatkérő az egyes pozíciók vonatkozásában igazolandó alkalmassági 
minimumkövetelményeket a jelen felhívás 12. pontjában határozza meg. 

 
 
6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  
 

A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától 15 hónapig terjedő határozott 
időtartamra jön létre. 
 
 

7. A teljesítés helye: 
 
A szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 

 
 
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 
Késedelmi kötbér: Amennyiben a megkötésre kerülő szerződés szerinti feladatokkal 

teljesítésével a megbízott felróható módon késedelembe esik, 
úgy a megbízott késedelmi kötbért köteles megfizetni. 
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A késedelmi kötbér napi mértéke megegyezik a késedelemmel 
érintett feladat nettó ellenértékének a 20% -ával. 
 
A késedelmi kötbérre vonatkozó részletes szabályok a 
szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra. 

 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a megkötésre kerülő szerződés a megbízottnak 

felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenül, úgy a megbízott 
meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. 

 
A meghiúsulási kötbér összege egyenlő az adott megbízási 
keretszerződés vonatkozásában leadott valamennyi megrendelés 
nettó ellenértékének 30 %-ával, de minimum 100.000,- Ft 
összeggel. 

 
A meghiúsulási kötbérre vonatkozó részletes szabályok a 
szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra. 
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9. Az Ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei: 

 
Ajánlatkérő a megbízási keretszerződések alapján feladatot teljesítő megbízottal 
havonta számol el az adott hónapban teljesített feladatok vonatkozásában. 
 
Ajánlatkérő azon hónapok vonatkozásában, amelyekben a megbízott által teljesített 
szakértői értékelést elfogadott, külön összefoglalót készít és küld meg a megbízott 
részére az adott hónap lejártát követő 10. munkanapig. 
 
Megbízott az összefoglaló kézhezvételét követő 5. munkanapig köteles az összefoglalót 
megvizsgálni és jóváhagyni, vagy adott esetben az összefoglalót észrevételezni 
(Ajánlatkérő rögzíti, hogy az összefoglaló elfogadásának tekinti, amennyiben az 
összefoglalóval kapcsolatosan a határidő lejártáig nem érkezik semmilyen visszajelzés). 
 
Amennyiben az összefoglalóval kapcsolatosan észrevételei lennének, úgy felek az 
észrevételeket külön egyeztetik egymással, amely egyeztetés lezárultáig Ajánlatkérő az 
adott összefoglaló alapján esedékes megbízási díjat nem fizeti ki. 
 
Amennyiben megbízott az adott összefoglalót - észrevételek nélkül, vagy az észrevételek 
egyeztetését követően - jóváhagyja, úgy Ajánlatkérő 30 napos határidővel átutalja az 
esedékes megbízási díjat. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy előleget nem fizet. 
 
A szerződéskötés pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
Ajánlatkérő kizárólag banki átutalással fizeti ki a megbízási díjat. 
 
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő Ptk-ban rögzített mértékű késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi regisztrált jelentkező pozíciónként és elbírált 
pályázatonként egységes összegű megbízási díjra lesz jogosult az alábbiak szerint: 

 
120.000,- Ft / pályázat 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 40. § (2) 
bekezdése értelmében az aláírásra kerülő szerződés alapján értékelt bármely pályázat 
vonatkozásában új szakértői értékelést kell az Ajánlatkérőnek megrendelni, és az új 
szakértői értékelés szerinti pontszám az érintett pályázatot értékelő másik szakértő által 
megállapított pontszámhoz van közelebb, úgy Ajánlatkérő az adott pályázat szakértői 
értékelése tekintetében a fenti összeg 70 %-át fizeti meg. 
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megbízási díj módosítására nincsen lehetőség a jelen felhívás 
alapján létrejövő megbízási keretszerződések tekintetében. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az általános forgalmi adó megfizetésére köteles egyéni 
vállalkozók/szervezetek a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített mértékű 
általános forgalmi adó felszámítására jogosultak. 
 
Amennyiben az Ajánlatkérő fizeti meg a jövedelemadót és járulékokat, úgy Ajánlatkérő a 
megbízási díj kifizetésekor a mindenkori hatályos számviteli- és adó-jogszabályoknak 
megfelelő személyi jövedelemadót és járulékokat a megbízási díjból levonja és az 
Adóhatóság felé bevallja és megfizeti. 
 
A megbízási díjat terhelő egyéb adókötelezettségek teljesítése és ezzel kapcsolatos 
bevallási kötelezettségek teljesítése a jelentkező feladata. 

 
 
10. A jelentkezések elbírálásának szempontja(i), hiánypótlás lehetősége: 
 

Ajánlatkérő a regisztrációs jelentkezéseket folyamatosan bírálja el addig az időpontig, 
ameddig a jelen felhívás nyilvánosan elérhető. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy abban az esetben utasítja el a regisztrációs jelentkezést 
amennyiben: 
a) a kötelezően benyújtandó regisztrációs nyilatkozat bármely pontja törlésre kerül (ez 

nem vonatkozik azon esetekre ahol a törlés kifejezetten megengedett); 
b) a kötelezően benyújtandó regisztrációs nyilatkozat kiegészítésre kerül (ez nem 

vonatkozik azon esetekre ahol a kiegészítés kifejezetten megengedett); 
c) a becsatolt önéletrajzból nem állapítható(ak) meg egyértelműen az előírt 

alkalmassági minimumkövetelmény(ek); 
d) a végzettséggel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés nem állapítható meg 

egyértelműen (amennyiben előírásra került az adott pozíció vonatkozásában); 
e) a képzettséggel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés nem állapítható meg 

egyértelműen (amennyiben előírásra került az adott pozíció vonatkozásában); 
f) a nyelvismerettel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés nem állapítható meg 

egyértelműen (amennyiben előírásra került az adott pozíció vonatkozásában); 
g) a szakértővel, vagy a szervezettel szemben valamely összeférhetetlenségi ok 

fennállása megállapítható; 
h) a regisztrációs jelentkezés a nyilvános elérhetőség vonatkozásában előírt határidő 

lejártát követően érkezik meg az Ajánlatkérőhöz; 
i) az adott pozíció vonatkozásában megfelelő számú szakértő sikeresen regisztrálta 

magát; 
j) a regisztrációs jelentkezés egyéb módon nem felel meg a jelen eljárást megindító 

felhívás előírásainak. 
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Ajánlatkérő külön hiánypótlási lehetőséget nem biztosít, kizárólag a regisztráció 
tényéről, vagy a jelentkezés elutasításáról fogja tájékoztatni a jelentkezőket és kizárólag 
a megjelölt kapcsolattartási e-mail címen, vagy fax számon. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 
formai követelmények be nem tartása miatt az adott regisztrációs jelentkezést nem 
utasítja el. 
 
Amennyiben egy szakértő több pozíció vonatkozásában kerül megjelölésre, úgy az 
Ajánlatkérő az egyes pozíciók vonatkozásában külön – külön is elutasíthatja a 
regisztrációs jelentkezést. 
 
A regisztrációs jelentkezés elutasítása esetén új regisztrációs jelentkezést lehet 
benyújtani. 

 
 
11. Összeférhetetlenségi okok: 

 
Az előírt összeférhetetlenségi okok: 
 
Jelen eljárás vonatkozásában a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelettel összhangban 
nem nyújthat be regisztrációs jelentkezést, valamint szakértőként - a regisztrációs 
jelentkezésben - nem jelölhető meg az a személy, aki a jelen eljárás tárgyát képző 
pályázati felhívás(ok)ra projektjavaslatot nyújtott be, a projektjavaslat elkészítésében 
részt vett, a projekt megvalósítója, valamint az, aki: 
a) ezen szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, 
b) ezen szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának vagy kuratóriumának 

tagja, 
c) ezen szervezet tagja vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik, 
d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok 

előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett, 
e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, 
f) tekintetében a folyamatban érintett nemzeti szintű szervhez vagy program szintű 

szervhez érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból a nemzeti szintű szerv vagy a 
program szintű szerv megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem 
biztosítható, 

g) politikai párt vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati 
képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, 
megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, európai parlamenti 
képviselő, 

h) elfogultságát bejelenti. 
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiekben rögzített összeférhetetlenségi okoknak a szakértői 
regisztrációt követő felmerülését haladéktalanul írásban kell jelezni az Ajánlatkérő 
irányába. 

 
A megkövetelt igazolási mód:  
 
Az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról a regisztrációs nyilatkozatban kell 
nyilatkozni (amennyiben a szekértő nem saját neve alatt kerül regisztrálásra, úgy a 
regisztrációs jelentkezést benyújtó szervezet, valamint a szakértő külön - külön köteles 
nyilatkozni).  

 
 
12. Az alkalmasság megállapításához szükséges szakmai minimumkövetelmények: 

 
A szakmai alkalmasságának a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód: 
 
M.1. A regisztrációs jelentkezéséhez köteles csatolni:  

- a szakértő megfelelően kitöltött szakmai önéletrajzát; 
- végzettség / képzettség igazolását; 
- a nyelvismeretre (írásbeli és szóbeli) vonatkozó nyilatkozat. 

 
Az önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az előírt munkatapasztalat (tárgya és 
időtartama) egyértelműen megállapítható legyen. 
 
Egy szakértőt több pozíció vonatkozásában is meg lehet jelölni amennyiben az 
előírt alkalmassági követelmények külön - külön megállapíthatóak. 
 
Értékelési tapasztalat tekintetében meg kell jelölni (1) a támogatási program 
megnevezését (2) a pályázati felhívás azonosítószámát, (3) az értékelt pályázatot 
benyújtó szervezetet/személyt, valamint (4) a szervezetet, amely az értékelői 
feladatot megrendelte [(4.1) kapcsolattartó személy nevének és (4.2) telefonos 
elérhetőségének megadásával]. 
 
Amennyiben egy szakértő egy pályázati kiírás esetében több pozíció 
vonatkozásában kerül megjelölésre, úgy az elvárt értékelési tapasztalattal 
kapcsolatos elvárás nem adódik össze (azaz a magasabb szám teljesülésének 
igazolása elegendő). 
 
A végzettség / képzettség igazolása tekintetében csatolni kell a végzettséget / 
képzettséget igazoló dokumentum másolatát (amennyiben releváns). 
 
Nyelvismeret előírása esetén csatolni kell a nyelvismeretet igazoló dokumentum 
másolatát (amennyiben releváns). 
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A szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
 
M.1. A regisztrációs jelentkezésben az egyes pozíciók vonatkozásában az alábbi 

követelmények fennállását kell igazolni: 
 

 

1. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Műszaki szakmai 1 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 
képzettség 

felsőfokú műszaki  
és/vagy  
felsőfokú természettudományi  
és/vagy  
felsőfokú agrár végzettség 

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

- 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 

környezetiparhoz kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a növényi 
hulladékkezeléssel és/vagy állati hulladékkezeléssel és/vagy élelmiszeripari hulladékkezeléssel 
és/vagy háztartási hulladékkezeléssel és/vagy elektronikai hulladékkezeléssel és/vagy csomagolási 
hulladékkezeléssel és/vagy építési hulladékkezeléssel és/vagy ipari hulladékkezeléssel és/vagy 
veszélyes hulladékkezeléssel és/vagy hulladékfeldolgozással és/vagy hulladék újrahasznosítással 
és/vagy hulladékártalmatlanítással és/vagy szennyezések megelőzésével és/vagy szennyezések 
utáni kármentesítéssel és/vagy hulladékhő hasznosítással összefüggő tevékenységre 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

5 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

2. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Műszaki szakmai 2 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 
képzettség 

felsőfokú műszaki  
és/vagy  
felsőfokú természettudományi  
és/vagy  
felsőfokú agrár végzettség 

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

- 

Szakértőtől környezetiparhoz kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a 
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elvárt 
munkatapas
ztalat 

légszennyezés (amely lehet CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx és/vagy kisméretű részecskék) 
kezelésével és/vagy légszennyező anyagok (amely lehet CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx és/vagy 
kisméretű részecskék) kibocsátásának csökkentésével és/vagy légszennyező anyagok (amely lehet 
CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx és/vagy kisméretű részecskék) elnyelésével kapcsolatos rendszerek 
fejlesztésével és/vagy légszennyező anyagok (amely lehet CO2 és/vagy NOx és/vagy SOx és/vagy 
kisméretű részecskék) megkötésével kapcsolatos rendszerek fejlesztésével és/vagy 
zajcsökkentéssel összefüggő tevékenységre 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

5 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

3. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Műszaki szakmai 3 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 
képzettség 

felsőfokú műszaki  
és/vagy  
felsőfokú természettudományi  
és/vagy  
felsőfokú agrár végzettség 

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

- 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 

környezetiparhoz kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a vízi 
szennyezés kezelésével és/vagy vízi szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésével és/vagy 
szennyvíz tisztításával és/vagy szennyvíziszap kezelésével és/vagy szennyvíziszap felhasználásával 
és/vagy víz tisztításával és/vagy víz újrahasznosításával összefüggő tevékenységre 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

5 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

4. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Műszaki szakmai 4 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 

felsőfokú műszaki  
és/vagy  
felsőfokú természettudományi  
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képzettség és/vagy  
felsőfokú agrár végzettség 

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

- 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 

környezetiparhoz kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a 
talajszennyezés kezelésével és/vagy talajszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésével 
és/vagy talajvíz védelmével összefüggő tevékenységre 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

5 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

5. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Műszaki szakmai 5 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 
képzettség 

felsőfokú műszaki  
és/vagy  
felsőfokú természettudományi  
és/vagy  
felsőfokú agrár végzettség 

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

- 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 

nanotechnológiához kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a 
nanotechnológia fejlesztésével és/vagy alkalmazásával összefüggő tevékenységre 
vagy 
fototechnológiához kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a 
fototechnológia fejlesztésével és/vagy alkalmazásával összefüggő tevékenységre 
vagy 
biotechnológiához kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed a 
biotechnológia fejlesztésével és/vagy alkalmazásával összefüggő tevékenységre 
vagy 
anyagtudományhoz kapcsolódó ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely kiterjed az 
anyagtudománnyal és/vagy környezetbarát anyagok fejlesztésével és/vagy környezetbarát 
anyagok felhasználásával és/vagy környezetbarát (anyag- és/vagy víz- és/vagy energiatakarékos 
és/vagy hulladékszegény) termelési technológiák kialakításával összefüggő tevékenységre 
vagy 
egyéb zöld ipari megoldásokkal kapcsolatos ipari és/vagy kutatási szakmai tapasztalat, amely 
kiterjed az adott technológia fejlesztésével és/vagy alkalmazásával és/vagy elemzésével 
összefüggő tevékenységre 

Szakértőtől 
elvárt 

5 
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munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

6. sz. 
Szakértői 
pozíció 
megnevezés
e 

Pénzügyi-gazdasági 

Szakértőtől 
elvárt 
végzettség / 
képzettség 

felsőfokú pénzügyi  
és/vagy 
felsőfokú közgazdasági végzettség  

Szakértőtől 
elvárt 
értékelési 
tapasztalat 

legalább 1 db az EU és/vagy EGT Alap és/vagy Norvég Alap és/vagy Svájci Alap támogatásából 
megvalósult projekt értékelésében szerzett tapasztalat  

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 

EU és/vagy EGT Alap és/vagy Norvég Alap és/vagy Svájci Alap támogatásából megvalósult projekt 
pénzügyi tervezésében és/vagy pénzügyi végrehajtásában szerzett projektvezetői és/vagy 
projektmenedzseri tapasztalat 

Szakértőtől 
elvárt 
munkatapas
ztalat 
időtartama 
(év) 

3 

Szakértől 
elvárt 
nyelvtudás 
/szint 

angol (középfokú) 

 
13. A jelentkezés benyújtásának címe: 
 

1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. 
 
 
14. A jelentkezés benyújtásának határideje: 
 

A regisztrációs jelentkezésnek a jelen felhívás nyilvános elérhetősége vonatkozásában a 
21. pontban meghatározott határidő lejártáig meg kell érkeznie az Ajánlatkérőhöz. 
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15. Az eljárás nyelve:  
 

Magyar 
 

 
16. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott regisztrációs jelentkezéseket 

tárgyalás nélkül bírálják el: 
 
Jelen eljárásban a benyújtott regisztrációs jelentkezéseket az Ajánlatkérő külön tárgyalás 
nélkül fogja elbírálni. 
 
 

17. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában külön 
eredményhirdetést nem tart és a jelentkezőket egyedileg értesíti a sikeres regisztráció 
tényéről. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 
 
A szerződéskötés az érintett jelentkezőkkel egyeztetett módon személyesen, vagy postai 
úton történik azzal, hogy ha a szerződéskötés személyesen történik, akkor a 
szerződéskötés helyszíne minden esetben az Ajánlatkérő székhelye. 
 
 

18. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 
 

Ajánlatkérő külön dokumentációt nem készített.  
 
Ajánlatkérő jelen felhívás mellékleteként bocsátja rendelkezésre a regisztrációhoz 
szükséges nyilatkozatmintákat, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződéstervezetet (amely tartalmazza az ellátandó feladat részletezését). 
 
 

19. A létrejövő keretszerződések finanszírozási forrására vonatkozó adatok:  
 

Tárgyi eljárás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának „Megújuló 
energia” című program programmenedzsment forrásából kerül finanszírozásra. 
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20. Egyéb információk: 
 

1. Formai követelmények: 
 
A regisztrációs jelentkezést 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. 

 
Az eredeti regisztrációs jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti.  
 
Amennyiben eltérés van a regisztrációs jelentkezés „eredeti” és „másolati” 
példánya között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. 
 
A regisztrációs jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a regisztrációs 
jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot 
aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
A regisztrációs jelentkezéseket tartalmazó csomagon a következő szöveget kell 
szerepeltetni:  
 

„NFFKÜ Zrt.  
 –  

Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj 
szennyezésének csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési 

technológiák” tárgyú pályázati felhívással kapcsolatosan ellátandó értékelői 
feladatok vonatkozásában 

 
2. A regisztrációs jelentkezésben benyújtott igazolásokat (pl. a végzettség, illetve a 

képzettség igazolását) egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, azonban 
valamennyi nyilatkozatot (különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációs 
nyilatkozatot, illetve a szakmai önéletrajzot) eredetiben kell csatolni. 
 

3. A regisztrációs jelentkezésben csatolni kell a megfelelően kitöltött regisztrációs 
nyilatkozatot.  
 

4. A regisztráló jelentkezőkkel kapcsolatos előírás: 
 
A jelen eljárás alapján szakértőként regisztrálhatja magát bármely szakértő saját 
nevén, vagy valamely szervezet szakértőjeként (pl. munkavállalójaként). 
 
Amennyiben az adott szervezet neve alatt kerül regisztrálásra valamely szakértő, 
úgy az adott szervezet a megjelölt szakértő személyes közreműködését köteles 
biztosítani a létrejövő szerződés során, azzal, hogy más személlyel az adott 
szakértőt nem lehet helyettesíteni. 
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Amennyiben a szervezet és a szakértő közötti kapcsolat (amely alapján a szakértőt 
az adott szervezet jelölte a regisztrációs jelentkezésben) megszűnik, úgy a szakértő 
saját neve alatt továbbra is jogosult részt venni a szakértői értékelőként 
amennyiben az Ajánlatkérő és a szakértő között létrejött az új, megfelelő megbízási 
keretszerződés.  
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ebben az esetben a szervezet más helyettes szakértő 
utólagos regisztrálására nem jogosult! 
 

5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy egy jelentkezésben kizárólag egy 
szakértőt lehet megjelölni, azonban egy szervezet több regisztrációs jelentkezést is 
benyújthat. 
 

6. A regisztrációs jelentkezésben meg kel jelölni a szerződést kötő másik fél adatait a 
regisztrációs nyilatkozatban meghatározottak szerint. 

 
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 

magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI. 26.) MT 
rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A 
fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező felel. 
 

8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
a jelentkezőt terheli. 

 
9. A regisztrációs jelentkezésben meg kell adni a kapcsolattartó személy adatait a 

regisztrációs jelentkezésben meghatározottak szerint azzal, hogy magánszemély 
esetében minden esetben meg kell adni a mobiltelefonszámot és e-mail címet; 
szervezet esetén pedig a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát (mobil, vagy 
vonalas telefonszám) és a kapcsolattartási e-mail címet. 

 
10. Amennyiben a szakértő valamely szervezet képviseletében kerül regisztrálásra, úgy 

az adott szervezet cégjegyzésre jogosult és a regisztrációs jelentkezést aláíró 
személy tekintetében csatolni kell a vonatkozó aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi 
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát. 

 
11. Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában előírja, hogy valamennyi szakértő 

esetében egy angol nyelven kitöltött europass, vagy ahhoz hasonló önéletrajz 
csatolása is szükséges. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az angol nyelven becsatolt 
önéletrajz alapján nem fogja megállapítani az adott szakértő alkalmasságát, vagy 
az előírt alkalmassági követelmények fennállását, az alkalmasság megítélése 
kizárólag a jelen felhívás 12.pontjában felsorolt dokumentumok alapján történik! 
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21. Jelen felhívás nyilvános elérhetőségének határideje:  
 

 
Visszavonásig 

 
 
Mellékletek: 
- Nyilatkozatminták 
- Szerződéstervezet 
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Nyilatkozatminták 
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Amennyiben valamely szervezet nyújtja be a regisztrációs jelentkezést, úgy az alábbi 
iratokat kell alkalmazni 
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Eredeti / Másolat 

 
Regisztrációs Nyilatkozat 

a „Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 
csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati 

felhívással kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában” 
 

tárgyban megindított eljárás vonatkozásában 
 
Alulírott Név jogkör/titulus megnevezése, mint a (z) cég megnevezése (székhely: székhely 
megjelölése) képviseletében aláírásra jogosult személy 

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott eljárást 

megindító felhívásának feltételeit.  
 
Kijelentjük, hogy amennyiben a megjelölt szakértőnket be kívánják vonni a pályázatok 
értékelésébe, úgy a vonatkozó megbízási keretszerződést megkötjük. 
 

2. Kijelentjük, hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során a jelentkezésünkben 
ismertetett és az alábbiakban megjelölt szakember fog közreműködni. 
 

Szakember neve:  

Szakember lakcíme:  

 
3. Kérjük a fentiekben megjelölt szakembernek az alábbi pozíciók tekintetében való 

regisztrálását: 
 

Sorszám Pozíció megnevezése1 

1.   

 
4. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk a jelentkezésünkben, ami ellentétben 

van az eljárást megindító felhívással vagy annak bármely feltételével, akkor a 
jelentkezésünk érvénytelen. 

  

                                                 
1
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 
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5. Kijelentjük, hogy a jelen jelentkezésben megjelölt szakemberrel, valamint társaságunkkal 

szemben nem állnak fenn a regisztrációs felhívás 11. pontjában rögzített 
összeférhetetlenségi követelmények, továbbá kötelezettséget vállalunk arra, hogy 
amennyiben azok mégis felmerülnek, úgy ezt a tényt haladéktalanul jelezni fogjuk írásban 
az ajánlatkérőnek. 
 

6. Kijelentjük, hogy a regisztrációs jelentkezés benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség 
bennünket terhel, illetve, hogy azokat semmilyen jogcímen nem fogjuk követelni az 
ajánlatkérőtől. 
 

7. A szerződést kötő fél adatait az alábbiakban határozzuk meg: 
 

Társaság neve:  

Társaság székhelye:  

Társaság bankszámlaszáma:  

Társaság adószáma:  

Társaság cégjegyzésre jogosult 
képviselője: 

 

 
8. Kapcsolattartás végett az alábbi elérhetőségeket jelöljük meg: 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy 
telefonszáma: 

 

Kapcsolattartó személy 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
9. Kijelentjük, hogy a jelen regisztrációs nyilatkozat mellékleteként csatoljuk a társaság 

képviseletében aláíró személy hatályos aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. 
§ (1) bekezdés szerinti aláírás-mintát. 
 

10. Kijelentjük, hogy a jelen regisztrációs nyilatkozat mellékleteként csatoljuk a szakértő 
angol nyelven kitöltött önéletrajzát. 

 
Kelt: hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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Szakmai Önéletrajz 
a „Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 

csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati 
felhívással kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában” tárgyban 

megindított eljárás vonatkozásában 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Lakcím:  

Mobiltelefon szám:  

E-mail cím:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG2 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség 

   

 

ÉRTÉKELÉSI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA3 

Támogatási 
program 

megnevezése 

A pályázati 
felhívás 

azonosítószáma 

Az értékelt pályázatot 
benyújtó 

szervezet/személy 

A szervezetet, amely az 
értékelői feladatot 
megrendelte [(1) 

kapcsolattartó személy 
nevének és (2) telefonos 

elérhetőségének 
megadásával együtt] 

    

 

SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA4 
(POZÍCIÓNKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN BEMUTATVA) 

Szakértői pozíció 
megnevezése5 

Releváns munkatapasztalat megfelelő 
bemutatása úgy, hogy a minimumkövetelmény 

egyértelműen megállapítható legyen. 

Mettől meddig 
(év/hó 

megadásával) 

   

 

NYELVISMERET 
(alapfokú - középfokú - felsőfokú - anyanyelv) 

Nyelv Írásbeli Szóbeli 

Angol   

 
Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a regisztrációs felhívás 11. pontjában 
rögzített összeférhetetlenségi követelmények, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy 
amennyiben azok mégis felmerülnek, úgy ezt a tényt haladéktalanul jelezni fogom írásban az 
ajánlatkérőnek. 

                                                 
2
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 

3
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 

4 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 
5 Jelen oszlopban azt a szakértői pozíciót kell feltüntetni (az eljárást megindító felhívás 12. pontjában meghatározott szakértői pozíciókkal 
összhangban) amely pozícióval összefüggésben a középső oszlopban ismertetésre kerül a munkatapasztalat. 
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Kelt: hely, év/hónap/nap 

……………………………… 
Saját kezű aláírás 
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Europass 
Curriculum Vitae 

  Insert photograph. Remove heading if not relevant (see 
instructions) 

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) 

Address(es) House number, street name, postcode, city, country (remove if not 
relevant, see instructions) 

Telephone(s) (remove if not relevant, see 
instructions) 

Mobile: (remove if not 
relevant, see 
instructions) 

Fax(es) (remove if not relevant, see instructions) 

E-mail (remove if not relevant, see instructions) 
  

Nationality (remove if not relevant, see instructions) 
  

Date of birth (remove if not relevant, see instructions) 
  

Gender (remove if not relevant, see instructions) 
  

Desired employment / 
Occupational field 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Work experience  
  

Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the 
most recent. (remove if not relevant, see instructions)  

Occupation or position held  

Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  

Type of business or sector  
  

Education and training  
  

Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, 
starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions)  

Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational 
skills covered 

 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

Level in national or international 
classification 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), 
see instructions) 

  

Other language(s)  
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Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Language            

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Organisational skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Technical skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Computer skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which 
categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example 
contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see 
instructions) 

  

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see 
instructions) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Amennyiben természetes személy saját nevében nyújtja be a regisztrációs jelentkezést, úgy 
az alábbi iratokat kell alkalmazni 
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Eredeti / Másolat 
 

Regisztrációs Nyilatkozat 
a „Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 

csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati 
felhívással kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában”  

 
tárgyban megindított eljárás vonatkozásában 

 
Alulírott Név (Lakcím) mint szakértő 

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 
1. Megvizsgáltam és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogom a fent hivatkozott eljárást 

megindító felhívásának feltételeit.  
 
Kijelentem, hogy amennyiben be kívánnak vonni a pályázatok értékelésébe, úgy a 
vonatkozó megbízási keretszerződést megkötöm. 
 

2. Kijelentem, hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során személyesen fogok 
közreműködni. 

 
3. Kérem az alábbi pozíciók tekintetében való regisztrálásomat: 

 

Sorszám Pozíció megnevezése6 

1.   

 
4. Elfogadom, hogy amennyiben olyan kitételt tettem a jelentkezésemben, ami ellentétben 

van az eljárást megindító felhívással vagy annak bármely feltételével, akkor a 
jelentkezésem érvénytelen. 
 

5. Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a regisztrációs felhívás 11. pontjában 
rögzített összeférhetetlenségi követelmények, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy 
amennyiben azok mégis felmerülnek, úgy ezt a tényt haladéktalanul jelezni fogom írásban 
az ajánlatkérőnek. 

 
6. Kijelentem, hogy a regisztrációs jelentkezés benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség 

engem terhel, illetve, hogy azokat semmilyen jogcímen nem fogom követelni az 
ajánlatkérőtől. 

  

                                                 
6
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 
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7. A szerződést kötő fél adatait az alábbiakban határozom meg: 

 

Szakember neve:  

Szakember lakcíme:  

Szakember bankszámlaszáma:  

Szakember adóazonosító jele:  

 
8. Kapcsolattartás végett az alábbi elérhetőségeket jelölöm meg: 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy 
telefonszáma: 

 

Kapcsolattartó személy 
mobiltelefonszáma: 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
9. Kijelentem, hogy a jelen regisztrációs nyilatkozat mellékleteként csatolom az angol 

nyelven kitöltött önéletrajzomat. 
 
Kelt: hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
saját kezű aláírás 
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Szakmai Önéletrajz 
a „Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 

csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati 
felhívással kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában” tárgyban 

megindított eljárás vonatkozásában 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Lakcím:  

Mobiltelefon szám:  

E-mail cím:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG / KÉPZETTSÉG7 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség 

   

 

ÉRTÉKELÉSI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA8 

Támogatási 
program 

megnevezése 

A pályázati 
felhívás 

azonosítószáma 

Az értékelt pályázatot 
benyújtó 

szervezet/személy 

A szervezetet, amely az 
értékelői feladatot 
megrendelte [(1) 

kapcsolattartó személy 
nevének és (2) telefonos 

elérhetőségének 
megadásával együtt] 

    

 

SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA9 
(POZÍCIÓNKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN BEMUTATVA) 

Szakértői pozíció 
megnevezése10 

Releváns munkatapasztalat megfelelő 
bemutatása úgy, hogy a minimumkövetelmény 

egyértelműen megállapítható legyen. 

Mettől meddig 
(év/hó 

megadásával) 

   

 

NYELVISMERET 
(alapfokú - középfokú - felsőfokú - anyanyelv) 

Nyelv Írásbeli Szóbeli 

Angol   

 
Kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn a regisztrációs felhívás 11. pontjában 
rögzített összeférhetetlenségi követelmények, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy 
amennyiben azok mégis felmerülnek, úgy ezt a tényt haladéktalanul jelezni fogom írásban az 

                                                 
7
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 

8
 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 

9 Szükség szerint további sorokkal kiegészíthető. 
10 Jelen oszlopban azt a szakértői pozíciót kell feltüntetni (az eljárást megindító felhívás 12. pontjában meghatározott szakértői pozíciókkal 
összhangban) amely pozícióval összefüggésben a középső oszlopban ismertetésre kerül a munkatapasztalat. 
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ajánlatkérőnek. 
 
Kelt: hely, év/hónap/nap 

……………………………… 
Saját kezű aláírás 
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Europass 
Curriculum Vitae 

  Insert photograph. Remove heading if not relevant (see 
instructions) 

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) 

Address(es) House number, street name, postcode, city, country (remove if not 
relevant, see instructions) 

Telephone(s) (remove if not relevant, see 
instructions) 

Mobile: (remove if not 
relevant, see 
instructions) 

Fax(es) (remove if not relevant, see instructions) 

E-mail (remove if not relevant, see instructions) 
  

Nationality (remove if not relevant, see instructions) 
  

Date of birth (remove if not relevant, see instructions) 
  

Gender (remove if not relevant, see instructions) 
  

Desired employment / 
Occupational field 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Work experience  
  

Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the 
most recent. (remove if not relevant, see instructions)  

Occupation or position held  

Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  

Type of business or sector  
  

Education and training  
  

Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, 
starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions)  

Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational 
skills covered 

 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

Level in national or international 
classification 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), 
see instructions) 

  

Other language(s)  
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Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Language            

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Organisational skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Technical skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Computer skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate 
where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which 
categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions) 

  

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example 
contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see 
instructions) 

  

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see 
instructions) 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Szerződéstervezet 
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Iktatószám:  

Szerződésszám:  

 

Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 
csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati felhívással 

kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában 
 
Amely létrejött egyrészről az 
 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
székhely:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. 
Képviselő: Váradi Imre László igazgatóság elnöke 
Adószám:  24134387-2-41 
Cégjegyzékszám:  01 10 047549 
 
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről a(z)  
 
Cég esetén: 
 
……………………………………… 
Székhely:  ……………………………………… 
Képviselő: ……………………………………… 
Adószám:  ……………………………………… 
Cégjegyzékszám:  ……………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………………… 
 
Magánszemély esetén: 
 
……………………………………… 
Lakcím: ……………………………………… 
Anyja leánykori neve:  ……………………………………… 
Adóazonosító jel:  ……………………………………… 
TAJ szám: ……………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………………… 

 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”; a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban 
együttesen: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)  
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.  
  



 

35 

 

 
 

1. Preambulum 
 
 
1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő ……………………………………… napján 

Megbízási szerződés a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének 
csökkentése”, valamint a „Környezetbarát termelési technológiák” tárgyú pályázati felhívással 
kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok vonatkozásában tárgyban közzétett regisztrációs 
felhívása (a továbbiakban: „Felhívás”; amely a jelen szerződés 1. számú mellékletét képzi 
azzal, hogy azt a Felek fizikailag nem csatolják) vonatkozásában a Megbízott érvényes 
regisztrációs jelentkezést (a továbbiakban: „Jelentkezés”; amely a jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képzi azzal, hogy azt a Felek fizikailag nem csatolják) nyújtott be. 
 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Felhívás közzétételére, illetve a jelen szerződés megkötésére a Megbízó 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: „NFÜ”) között, az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának 
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „326/2012. 
(XI. 16.) Kormányrendelet”) 3. § (1) bekezdésének 57. pontjában rögzített végrehajtó 
ügynökség egyes feladatainak ellátása tárgyában létrejött szerződés Megbízó általi teljesítése 
érdekében került sor. 

 
1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Felhívás, a Jelentkezés, illetve a jelen szerződés 

tartalma közötti bármilyen ellentmondás lenne, úgy Felek elsősorban a Felhívás, 
másodsorban a jelen szerződés és harmadsorban a Jelentkezés rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
 
2.1. Amennyiben a jelen szerződésből más kifejezetten nem következik, úgy a jelen szerződésben 

használt fogalmak értelmezésekor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: „Ptk.”), valamint a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet fogalom 
meghatározását alkalmazzák. 

 
2.2. A jelen szerződésben használt egyes kifejezések: 

 
2.2.1. Megbízó: NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2.2.2. Megbízott: az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal szerződő Fél 

2.2.3. Felek: A Megbízó és a Megbízott együttesen 
2.2.4. Fél: A Megbízó és a Megbízott a másik nélkül 

önállóan 
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2.2.5. Felhívás: A jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott 
regisztrációs felhívás 

2.2.6. Jelentkezés: A megbízott által a Felhívás vonatkozásában 
benyújtott regisztrációs jelentkezés 

2.2.7. Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 

2.2.8. 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–
2014-es időszakának végrehajtási rendjéről 
szóló 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 

2.2.9. Pályázati Felhívás: A jelen szerződés 3. pontjában hivatkozott 
Pályázati Felhívás 

2.2.10. Pályázat: A Pályázati Felhívás vonatkozásában benyújtott 
pályázat 

2.2.11. Szakértő: A jelen szerződés során teljesítendő szakértői 
értékelések elkészítésekor személyesen eljáró, 
a jelen szerződés 4. pontjában megjelölt 
személy 

2.2.12. Értékelő Adatlap: A Pályázatok szakértői értékelése során 
alkalmazandó Értékelő Adatlap 

2.2.13. Egyedi Megbízás: Azon okirat, amelyben a Megbízó megrendeli a 
Megbízottól a Pályázati Felhívás 
vonatkozásában benyújtott Pályázat szakértői 
értékelését 

2.2.14. Értesítés: A jelen szerződésben meghatározott, és annak 
9. pontjában rögzítettek szerint küldendő 
valamennyi értesítés. 

 
 

3. A szerződés tárgya 
 
 
3.1. Jelen szerződés keretein belül Megbízott a Megbízó számára szakértői értékelői feladatokat 

lát el, a „xxxxxxxxxx” elnevezésű pályázati felhívás (a továbbiakban: „Pályázati Felhívás”) 
vonatkozásában benyújtott pályázatokat (a továbbiakban: Pályázat) illetően. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakértő a Pályázatokat illetően a jelen szerződés 3. számú 
mellékletében rögzített tárgykörök vonatkozásában láthat el szakértői értékelői feladatokat11. 

 
3.2. A Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy részéről sem a szerződéskötés, sem a 

megbízás teljesítése nem ütközik jogi vagy egyéb akadályba. 
 

                                                 
11

 A regisztrációs jelentkezésben igazolt pozíció(k) vonatkozásában meghatározott tárgykörök kerülnek rögzítésre. 
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3.3. Szerződő Felek rögzítik, valamint a Megbízott a jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
tudomásul veszi, hogy Megbízó a jelen szerződés aláírásával nem köteles akár egyetlen 
Pályázat szakértői értékelését is megrendelni a Megbízottól. 

 
 

4. Az eljáró szakértő meghatározása 
 
 
4.1. Megbízott a szerződés teljesítésébe kizárólag a Jelentkezésben megjelölt szakértőt (a 

továbbiakban: „Szakértő”) vonhat be. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízói felkérés esetén a Pályázatot az alábbiakban nevesített 
Szakértő fogja elbírálni: 
 

……………………………………… 
 

4.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá azt is, hogy a Szakértő a Pályázat értékelése során 
személyesen köteles eljárni és helyettesítésére más nem jogosult. Megbízott tudomására 
szolgál, hogy amennyiben a jogviszony közte és a Szakértő között megszűnik, a Megbízó 
jogosult a Szakértővel a jelen szerződésben meghatározott pályázatértékelői feladatok 
ellátása tárgyában megbízási szerződést kötni. 
 

4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakértő a Pályázat szakmai értékelésével összefüggésben nem 
vehet igénybe más közreműködőt (ez nem vonatkozik a szakmai értékelés összeállításával 
kapcsolatos adminisztratív és kisegítői feladatokra, mint például a szakértői értékelés 
gépelése, szerkesztése vagy megküldése). 

 
 

5. A szakértői értékelési feladatok teljesítésének feltételei és módja 
 
 
5.1. Szakértői képzés: 

 
A jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően a Szakértő személyesen részt vesz egy 
képzésen ahol a Szakértőt tájékoztatni fogják: 
5.1.1. a szakértői értékeléssel kapcsolatos konkrét elvárásokról, továbbá 
5.1.2. a szakértői értékelés teljesítéshez szükséges egyéb információkról, valamint 
5.1.3. a szakértői értékelés során alkalmazandó NORA elnevezésű informatikai 

pályázatkezelő rendszerről. 
 
Szakértő a fenti képzés időpontjáig köteles összegyűjteni a jelen szerződés szerinti 
feladatainak teljesítésével kapcsolatos esetleges kérdéseit. 
 
A képzés időpontjáról a Megbízó megfelelő időben fogja Értesíteni a Szakértőt. 
 
Felek rögzítik, hogy a képzés napját megelőző 7. napon megküldött Értesítést még megfelelő 
időben kiküldött Értesítésnek tekintik. 
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A képzés helyszíne a Megbízó székhelye. 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti képzésről készült emlékeztetőben foglaltakat a 
Szakértő irányadónak tekinti a jelen szerződés szerinti feladatainak az ellátása során. 
 
Felek rögzítik továbbá, hogy az értékelés során alkalmazandó értékelő adatlap (a 
továbbiakban: Értékelő Adatlap) a képzésen kerül átadásra a Megbízott részére. 
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szakértő nem tud személyesen részt venni a képzésen, úgy 
a képzés időpontját követően a Megbízó megküldi részére az értékelői feladatok ellátásához 
szükséges összefoglalót, valamint az Értékelő adatlapot. 
 
Megbízó rögzíti, hogy Szakértő a jelen szerződés szerinti első értékelői feladatainak a 
megkezdését megelőzően igény szerint külön személyes eligazítást tart a Szakértőnek 
legfeljebb egy óra terjedelemben, amely eligazításra hivatkozva a jelen szerződés szerinti 
feladatok ellátásának határidejét nem lehet módosítani. 
 

5.2. Egyedi Megbízás: 
 
A jelen szerződés szerinti szakértői értékelői feladatok megkezdéséről a Megbízó külön 
Értesíti a Megbízottat egy egyedi megbízás (a továbbiakban: Egyedi Megbízás, amelynek 
mintája csatolva, mint 4. számú melléklet) megküldésével. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott az Egyedi Megbízást haladéktalanul köteles 
továbbítani a Szakértőnek, illetve, hogy Megbízott az Egyedi Megbízás kézhezvételét 
haladéktalanul köteles a Megbízónak visszaigazolni.  
 
Szerződő Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy az Egyedi Megbízás 
kézhezvételének visszaigazolása nem érinti a feladat vonatkozásában meghatározott 
határidőket (leszámítva a többletmennyiség megrendelésére vonatkozó esetet), továbbá, 
hogy az Egyedi Megbízás Szakértőnek való továbbításáról a Megbízott köteles gondoskodni. 
 
Megbízó az Egyedi Megbízás megküldését követően a NORA informatikai pályázatkezelő 
rendszeren keresztül elérhetővé teszi az értékelendő Pályázat iratanyagának azon részeit, 
amelyek a rendszerbe feltöltésre kerültek. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, és a Megbízott, valamint a Szakértő tudomásul veszi, hogy a jelen 
szerződés alapján értékelendő Pályázatok teljes iratanyaga terjedelmi okokból esetenként 
nem kerül teljes egészében feltöltésre a NORA informatikai pályázatkezelő rendszerre, 
amelynek következtében a Pályázat teljes iratanyaga a Megbízó székhelyén érhető el (az 
előzetes áttekintéshez igény szerint és külön egyeztetett időpontban a Megbízó annak 
székhelyén elérhetővé teszi a Szakértő számára a kizárólag papír alapon rendelkezésre álló 
iratokat). 
 

5.3. Megrendelhető szakértői értékelések mennyiségével kapcsolatos előírások: 
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Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó az Egyedi Megbízásokban nem adhat le korlátlan 
mennyiségben szakértői értékelői feladatokat a Megbízott részére. 
 
Felek a leadható Pályázatokkal kapcsolatos szakértői értékelésekre vonatkozó maximális 
mennyiséget az alábbiakban rögzítik: 
 

5 Pályázat / hét 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a fentiekben meghatározott darabszámot 
meghaladó darabszámú Pályázat értékelését rendelné meg a Megbízottól, úgy Megbízott a 
Pályázatok többletmennyiségét részben, vagy egészben visszautasíthatja. 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag a többletmennyiség tekintetében élhet a 
visszautasítási jogával. 
 
Felek megállapodnak, hogy a többlet mennyiségre vonatkozó megbízást a Megbízottnak 
kifejezetten el kell fogadnia és erről Értesítenie kell a Megbízót. 
 
Megbízott a többlet mennyiségre vonatkozó megbízás elfogadásáról az érintett Egyedi 
Megbízás kézhezvételét követő 2 napon belül köteles értesíteni a Megbízót.  
 
Amennyiben Megbízott a többlet mennyiség elfogadásáról, vagy elutasításáról 2 napon belül 
nem Értesíti a Megbízót, úgy Felek ezt a körülményt úgy értelmezik mintha a Megbízott a 
többlet mennyiségre vonatkozó megrendelést visszautasította volna. 
 
Felek rögzítik, hogy a Megbízott által kifejezetten elfogadott többlet mennyiséggel 
kapcsolatosan a jelen szerződés rendelkezéseit (így különösen, de nem kizárólagosan a 
határidőkkel és azok kötbéreztetésével, valamint a határidők késedelmes teljesítésének 
következményeire vonatkozó rendelkezéseket) megfelelően alkalmazzák, valamint, hogy a 
kifejezetten elvállalt többletmennyiséggel kapcsolatos feladatok és elvárások megegyeznek a 
jelen szerződés alapján megrendelt egyéb feladatokkal és elvárásokkal, illetve, hogy a 
többletmennyiség elfogadása esetén a teljesítési határidő a többletmennyiséget tartalmazó 
Egyedi Megbízásról szóló Értesítés Megbízott általi kézhezvételének időpontjától számítódik. 
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megbízott a többlet mennyiség elfogadására nem köteles, 
illetve, hogy a többletmennyiség kifejezett vagy hallgatólagos visszautasítása nem 
eredményez semmilyen hátrányt az adott Szakértő és/vagy Megbízott számára. 
 

5.4. Szakértői értékelői feladatok megkezdésére vonatkozó előírások: 
 
Megbízott a szakértői értékelői feladatok ellátását - a Szakértővel - az Egyedi Megbízásról 
szóló Értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 
 
Szakértő a Pályázatnak a NORA rendszeren keresztül rendelkezésre bocsátott iratainak 
áttekintését az Egyedi Megbízásról való Értesítést követően haladéktalanul köteles 
megkezdeni. 
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Szakértő az Egyedi Megbízásról szóló Megbízotti Értesítés kézhezvételét követő 4. napig 
köteles egyeztetni Megbízóval azt az Egyedi Megbízásról való Értesítést követő napot, amely 
napon a Megbízó székhelyén elvégzi a szakértői értékelést.  
 
Szerződő Felek rögzítik, valamint a Megbízott és a Szakértő kifejezetten tudomásul veszi, hogy 
az egyeztetés kezdeményezésére a Megbízott köteles.  
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Pályázattal kapcsolatosan 
- nem szükséges tisztázó kérdés feltevése, úgy az egyeztetett napnak az Egyedi Megbízásról 

való Megbízotti Értesítést követő 1-5. napon belüli napnak kell lennie, illetve amennyiben 
- tisztázó kérdés feltevése szükséges, úgy az egyeztetett napnak az Egyedi Megbízásról való 

Megbízotti Értesítést követő 7-9. napon belüli napnak kell lennie. 
 
Szakértő az Értékelő Adatlapot – az iratok átvizsgálását és a szükséges tisztázó kérdések 
feltételét követően - a Megbízó székhelyén köteles kitölteni a fentiek szerinti külön 
egyeztetett napon. 
 
Megbízó a Pályázatok helyszínen való értékelésére nyitva álló időt munkanapokon 9:00 – 
17:30 óra között biztosítja. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely Pályázat több mint 90 pontot érne el az 
Értékélő Adatlap véglegesítését megelőzően, úgy Megbízó külön kérésére a Szakértő az adott 
Pályázat Értékelő Adatlapjának a helyszínen való véglegesítését megelőzően 0,5-1,5 órában 
személyesen egyezteti a Pályázatot benyújtó pályázóval a Pályázattal összefüggésben, amely 
egyeztetésen elhangzottakat a Szakértő az Értékelő Adatlap véglegesítése során köteles 
figyelembe venni. 
 
A Megbízottnak és a Szakértőnek lehetőség szerint törekednie kell arra, hogy a lehető 
leggazdaságosabban szervezze meg a Pályázatok értékelését. 
 
Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a Szakértő rendelkezzen a Pályázat Megbízó 
székhelyén való értékeléshez szükséges tárgyi (pl. laptop) feltételekkel. 
 
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szakértő helyszínen való értékelése során nyugodt 
környezetet és megfelelő sávszélességű internet hozzáférést biztosít. 
 

5.5. Tisztázó kérdés feltételével kapcsolatos előírások: 
 
Amennyiben az eljáró Szakértő a rendelkezésre bocsátott Pályázat tekintetében megállapítja, 
hogy az nem egyértelmű, illetve valamely részlete további tisztázásra szorul, úgy tisztázó 
kérdés feltételét kezdeményezheti a Megbízó Értesítésével (valamint a tisztázó kérdés 
egyidejű megküldésével). 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott tisztázó kérdés feltevésének a kezdeményezésére 1 
alkalommal jogosult azzal, hogy a Megbízó a saját diszkrecionális jogkörében meghozott 
döntése alapján további kezdeményezési lehetőséget biztosíthat. 
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Felek megállapodnak, hogy a Megbízott tisztázó kérdések feltevését az Egyedi Megbízás 
kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles kezdeményezni azzal, hogy a 3. napon 16 óra 
30 percig a kérdéseknek legalább e-mail útján meg kell érkezniük a Megbízóhoz. 
 
Megbízott a tisztázó kérdést a pályázati felhívásnak megfelelő nyelven (magyar vagy angol), és 
úgy köteles megfogalmazni, hogy a Pályázat érintett része egyértelműen beazonosítható, 
valamint a kérdés a pályázó számára értelmezhető legyen (a kérdést egyértelműen és 
világosan kell megfogalmazni, továbbá azt úgy kell megszövegezni, hogy arra egyértelmű 
választ lehessen adni). 
 
A fentiek szerinti tisztázó kérdés továbbításáról a Megbízó gondoskodik. 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízó haladéktalanul Értesíti a Megbízottat a kiküldött tisztázó 
kérdésre adott válasz beérkezéséről (a válasz egyidejű megküldésével), illetve a válasz 
beérkezésének elmaradásáról. 
 
Amennyiben a tisztázó kérdésre adott válasz beérkezett, úgy Szakértő azt az értékelés során 
köteles figyelembe venni, illetve amennyiben a tisztázó kérdésre irányuló válasz nem vagy 
helytelen adattartalommal érkezett be úgy Szakértő a Pályázatot a rendelkezésre álló iratok 
alapján köteles elbírálni. 
 
Szakértő az értékelés véglegesítésére a tisztázó kérdésre adott válasz Szakértő általi 
kézhezvételétől számított 2 napon belül köteles. 
 

5.6. A szakértői értékelés teljesítése 
 
A Megbízott teljesítésében közreműködő Szakértő az Értékelő Adatlapot Pályázatonként 
külön - külön a Felhívásban, valamint a jelen szerződésben rögzítetteknek, illetve a jelen 
szerződés alapján megtartott képzésen elhangzottaknak (vagy amennyiben a Szakértő a 
képzésen személyesen nem vett részt, úgy a képzést követően megküldött anyagokban 
rögzítettnek) megfelelően eljárva, az esetleges egyeztetések eredményének 
figyelembevételével köteles kitölteni. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Értékelő Adatlapot angol nyelven kell kitölteni és az abban 
rögzítendő összefoglalót pedig angol és magyar nyelven kell elkészíteni. 
 
Az angol és a magyar összefoglaló tartalmának minden tekintetben meg kell egyeznie 
egymással. 

 
5.7. Összeférhetetlenség és titoktartás 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során nem járhat el az a személy 
és/vagy szervezet, amely a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 18. § -ában rögzített bármely 
összeférhetetlenségi ok hatálya alá tartozik. Megbízott tudomására szolgál, hogy nem illeti 
meg díjazás, amennyiben a Megbízott, illetve a Szakértő összeférhetetlenségi ok hatálya alá 
tartozik, illetve összeférhetetlenségi ok hatálya alá került. 
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A Szakértő és a Megbízott az összeférhetetlenségi okok fennállásának bekövetkeztéséről 
haladéktalanul kötelesek Értesíteni a Megbízót azzal, hogy az Értesítésben meg kell jelölni 
azon időpontot amelytől számítva az összeférhetetlenségi ok fennáll, illetve, hogy mely 
pályázatot érinti az összeférhetetlenséggel. 
 
Az eljáró Szakértő és a Megbízott a személyüket érintő összeférhetetlenség fenn nem 
állásáról Pályázatonként külön - külön kötelesek nyilatkozni. 
 
A Szakértő és a Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben az összeférhetetlenség mégis 
fennáll velük szemben, úgy a Pályázat értékelésével összefüggésében a Megbízott nem 
tarthat igényt a megbízási díj összegére. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az összeférhetetlenségi ok értékelés során való 
fennállására a megbízási díj kifizetését követően derül fény, úgy Megbízott a kifizetett 
megbízási díj összegét haladéktalanul köteles a Megbízó bankszámlájára visszautalni és az 
esetlegesen felmerült károkat és költségeket megtéríteni.  
 
Az eljáró Szakértő és a Megbízott a Pályázat értékelésével kapcsolatosan titoktartási 
nyilatkozat megtételére Pályázatonként külön – külön kötelesek. 
 
A titoktartási nyilatkozatnak ki kell terjednie arra, hogy az értékelés során tudomásukra jutott 
minősített adatot, üzleti- vagy banktitkot megőrzik.  
 
Megbízott köteles megtéríteni minden olyan kárt és/vagy költséget, amely a Megbízót abból 
kifolyólag érte, és/vagy terheli, hogy a Szakértő és/vagy a Megbízott az összeférhetetlenségi 
nyilatkozat ellenére mégis összeférhetetlen, az összeférhetetlenségi okok fennállásának 
bekövetkeztésről a Megbízót késedelmesen, illetve nem Értesítette és/vagy a Szakértő 
és/vagy a Megbízott a titoktartási kötelezettségét megszegte. 
 

5.8. Az Értékelő Adatlap megküldésével kapcsolatos határidők, illetve formai előírások: 
 
5.8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a Pályázat értékelésével kapcsolatosan 

legkésőbb az Egyedi Megbízásról történő Értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül, 
illetve amennyiben tisztázó kérdést tett fel a Szakértő, úgy a tisztázó kérdésre adott 
válasz (vagy ennek hiányáról való Megbízói Értesítés) kézhezvételét követő 3 napon 
belül az alábbi iratokat köteles e-mail útján megküldeni a Megbízó részére: 
 
- Értékelő Adatlap megfelelően kitöltött aláírt változata *.pdf formátumban; 
- Értékelő Adatlap aláírt változatával mindenben megegyező szerkeszthető 

változata *.doc, vagy *.docx, illetve *xls, vagy *.xlsx formátumban;  
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Szakértő által megtett titoktartási 

nyilatkozat *.pdf formátumban; 
- az érintett Pályázattal kapcsolatosan Szakértő által megtett összeférhetetlenségi 

nyilatkozat *.pdf formátumban; 
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett titoktartási 

nyilatkozat *.pdf formátumban; 
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- az érintett Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett 
összeférhetetlenségi nyilatkozat *.pdf formátumban. 

 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban rögzített határidőig a jelen szerződés 
5.8.2. pontjában rögzített valamennyi irat átadásra kerül a megrendelőnek, úgy nem 
szükséges e-mail útján megküldeni a fentiekben felsorolt iratokat. 
 

5.8.2. Felek rögzítik, hogy Megbízott köteles az e-mail útján megküldött valamennyi iratot 
teljes terjedelemben 2 eredeti példányban, az Egyedi Megbízásról történő Értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül, illetve amennyiben tisztázó kérdést tett fel a 
Szakértő, úgy a tisztázó kérdésre adott válasz (vagy ennek hiányáról való Megbízói 
Értesítés) kézhezvételét követő 5 napon belül átadni és/ vagy megküldeni a 
Megbízónak. 
 
Felek a félreértések elkerülése végett az átadandó és/vagy megküldendő iratokat az 
alábbiakban rögzítik: 
 
- Értékelő Adatlap megfelelően kitöltött aláírt változata eredetben; 
- Értékelő Adatlap megfelelően kitöltött aláírt változata *.pdf formátumban; 
- Értékelő Adatlap aláírt változatával mindenben megegyező szerkeszthető 

változata *.doc, vagy *.docx formátumban; 
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Szakértő által megtett titoktartási 

nyilatkozat eredetben; 
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Szakértő által megtett titoktartási 

nyilatkozat*.pdf formátumban; 
- az érintett Pályázattal kapcsolatosan Szakértő által megtett összeférhetetlenségi 

nyilatkozat eredetben; 
- az érintett Pályázattal kapcsolatosan Szakértő által megtett összeférhetetlenségi 

nyilatkozat *.pdf formátumban; 
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett titoktartási 

nyilatkozat eredetben; 
- az értékelt Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett titoktartási 

nyilatkozat *.pdf formátumban; 
- az érintett Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett 

összeférhetetlenségi nyilatkozat eredetben; 
- az érintett Pályázattal kapcsolatosan a Megbízott által megtett 

összeférhetetlenségi nyilatkozat *.pdf formátumban. 
 

Felek rögzítik, hogy a digitális formátumban csatolandó mellékleteket egy db Cd-n vagy 
DVD-n kell csatolni, de ebben az esetben is összesen 2 db Cd-t és/vagy DVD-t szükséges 
átadni és/vagy megküldeni a Megbízó részére. 

 
5.9. A teljesítés ellenőrzése és hiánypótlása 

 
Megbízó a jelen szerződés fenti pontjában rögzítetteknek megfelelően kézhez kapott iratok 
ellenőrzését követően hiánypótlásra szólíthatja fel a Szakértőt. 
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Hiánypótlás keretében Megbízó: 
- az Értékelő Adatlap kiegészítését, javítását, átdolgozását és/vagy módosítását; 
- továbbá egyéb iratok megküldését 
kérheti a Megbízottól. 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízó az esetleges hiánypótlási igényéről külön Értesíti a Megbízottat a 
vonatkozó felhívás egyidejű megküldésével. 
 
Megbízott a fentiek szerinti felhívásban foglaltaknak a felhívásról szóló Értesítésnek a 
kézhezvételétől számított 2 napon belül köteles eleget tenni. 
 
Felek kikötik, hogy az Értékelő Adatlappal kapcsolatos hiánypótlási igény nem érintheti az 
Értékelő Adatlap szakmai tartalmát, valamint, az Értékelő Adatlappal kapcsolatos hiánypótlási 
igény kizárólag arra irányulhat, hogy az Értékelő Adatlap felhasználható és alkalmas legyen 
arra, hogy annak rendeltetését - mint a Pályázati Felhívással kapcsolatos támogatói döntés 
meghozatalához szükséges szakértői vélemény - betöltse. 
 

5.10. A Szakértő rendelkezésre állása: 
 
Megbízott köteles biztosítani a Szakértő rendelkezésre állását a Szakértő által elkészített 
Értékelő Adatlapok tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolása vonatkozásában. 
 
Megbízottnak a Szakértő rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó kötelezettség a 
Pályázati Felhívással kapcsolatos támogatói döntés meghozatalának időpontjáig terjed. 
 
Megbízó a Szakértői Adatlappal kapcsolatos kérdésekről külön Értesíti a Szakértőt a kérdés 
egyidejű megküldésével. 
 
Megbízott az Értékelő Adatlappal kapcsolatos kérdésekről való Értesítés kézhezvételét követő 
2 napon belül köteles válaszát megküldeni a Megbízó részére. 
 
Felek megállapodnak, hogy Megbízói igény esetén a Szakértő köteles részt venni az értékelő 
bizottsági ülésen a Pályázattal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szakértő által értékelt bármely pályázattal 
kapcsolatosan bármilyen kifogás érkezne a Megbízóhoz (így különösen, de nem kizárólagosan 
az adott Pályázatot benyújtó pályázótól), úgy a Szakértő haladéktalanul megválaszolja a 
Megbízó mindazon kérdéseit, amelyek a beérkezett kifogás alapján merülnek fel. 

 
 

6. A Megbízott kötelezettségei 
 
 
6.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által megküldött Egyedi 

Megbízásokban rögzített konkrét megbízások teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítja a 
Szakértő számára. 
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Megbízott, valamint Szakértő a jelen szerződés szerinti feladatainak a teljesítése során a jelen 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően eljárva, a legjobb szakmai tudása szerint, a tőle 
elvárható alapos szakértelemmel, erőfeszítéssel és gondossággal köteles a szakértői értékelői 
feladatokat teljesíteni úgy, hogy a Pályázati Felhívás rendelkezéseit az értékelői feladatok 
teljesítése során maradéktalanul köteles fegyelembe venni. 

 
6.2. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízási díjon felül egyéb költségeinek a megtérítésére nem 

tart igényt. 
 
6.3. A Megbízott, valamint a Szakértő a jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében a 

Megbízóval kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.  
 

Amennyiben a Megbízó a Megbízottnak és/vagy a Szakértőnek jogszabályba, a teljesítésére 
vonatkozó egyéb jogi normába vagy az általános szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy 
a Megbízott és/vagy a Szakértő az utasítást nem köteles végrehajtani, de annak jogszabályba, 
egyéb jogi normába vagy szakmai szabályba ütköző jellegére köteles a Megbízó figyelmét 
haladéktalanul felhívni. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő károkért és/vagy költségekért a Megbízott felelős. Ha azonban a 
Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat. 
Ha a Megbízott a szerződéstől nem áll el, a Megbízó utasítása szerint, annak kockázatára 
köteles a feladatot elvégezni, vagy a Szakértővel elvégeztetni. 

 
6.4. A Megbízott és/vagy a Szakértő minden olyan körülményről - beleértve a Megbízótól kapott 

információkat is - haladéktalanul Értesíteni köteles a Megbízót, amely kedvezőtlen hatással 
lehet az Egyedi Megbízások teljesítésének határidejére, minőségére és költségeire.  
 
Az Értesítésnek ki kell terjednie az előidéző okokra, azok megszüntetésének lehetőségeire, a 
kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének módjára. 
 

6.5. Megbízott a szakértői értékelői feladatok ellátását követően haladéktalanul köteles az 
értékelői feladat ellátásához a Megbízó által rendelkezésre bocsátott iratokat teljes 
terjedelemben visszaszolgáltatni. 

 
6.6. Felek rögzítik, hogy a Megbízott és a Szakértő kötelezettségei tekintetében a Felhívásban 

rögzítetteket, valamint a jelen szerződés alapján tartott képzésen elhangzottakat (vagy 
amennyiben a Szakértő a képzésen személyesen nem vett részt, úgy a képzést követően 
megküldött anyagokban rögzítetteket), illetve esetleges egyeztetéseken megbeszélteket is 
irányadónak tekintik. 

 
6.7. Megbízott legalább 10 nappal korábban köteles Értesíteni a Megbízót a Szakértő 

szabadságáról, megjelölve annak első és utolsó napját. 
 

6.8. Megbízott haladéktalanul köteles továbbítani mindazon Értesítéseket és/vagy levelezéseket a 
Szakértőnek amelyek a Szakértőnek a jelen szerződés szerinti teljesítéséhez szükségesek. 

 
 

7. A Megbízó kötelezettségei 
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7.1. A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződés szerinti 

megbízási díjat a szerződésben rögzített fizetési határidőben és feltételekkel megfizetni a 
megbízott részére. 

 
7.2. A Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez hozzájárulni. Ennek keretében a Megbízó 
 

7.2.1. biztosítja, hogy a Megbízott a feladatellátásához szükséges pályázati iratanyagba 
betekinthessen, a szükséges vizsgálatokat elvégezhesse, 

7.2.2. megfelelő időben, a szükséges példányszámban a Megbízott rendelkezésére bocsátja 
mindazokat a dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek a teljesítéshez 
szükségesek, 

7.2.3. a teljesítéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben, időben és oly módon foglal állást, 
hogy az az Egyedi Megbízások teljesítésének határidejét ne befolyásolja 
kedvezőtlenül, 

7.2.4. a szükséges információk megadása érdekében sorra kerülő egyeztetésekre az 
előzetesen megbeszélt időpontban és időtartamban kompetens személyek 
részvételét biztosítja. 

 
7.3. Megbízó köteles megadni a Megbízott és a Szakértő részére minden olyan információt, amely 

a felkészüléshez, illetve a feladat ellátásához szükséges. 
 

7.4. A Megbízó a jelen szerződés alapján adott Egyedi Megbízásokban foglalt feladatok ellátását 
folyamatosan figyelemmel kíséri. 

 
7.5. A Megbízó a megbízás teljesítését kizárólag akkor köteles igazolni, ha a Megbízott a jelen 

szerződés alapján adott feladatát az egyeztetett ütemezés szerint maradéktalanul és 
kifogástalanul elvégezte, a szükséges dokumentumokat megküldte/átadta. 

 
 

8. Megbízási díj 
 
 
8.1. A Megbízottat a jelen szerződésben részletezett feladatok szerződésszerű teljesítéséért 

megbízási díj illeti meg. 
 
Felek rögzítik, valamint a Megbízott és a Szakértő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 
Megbízó az esedékes megbízási díjat a Megbízottnak a jelen szerződésben meghatározott 
bankszámlájára teljesíti. 
 
Felek rögzítik, hogy a Megbízó a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátása 
vonatkozásában előleget nem fizet. 
 
A szerződéskötés pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
Megrendelő kizárólag banki átutalással fizeti ki a megbízási díjat. 
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A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, jelen 
szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így egyéb térítési igénye a Megbízottnak 
és/vagy a Szakértőnek a Megbízó felé nincsen. 
 
Megbízó rögzíti, hogy amennyiben a Megbízott általános forgalmi adó megfizetésére köteles, 
úgy a megbízási díj tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített mértékű 
általános forgalmi adó felszámítására jogosult. 
 
Szerződő Felek a pályázatok szakértői értékelése vonatkozásában megbízó által megfizetendő 
megbízási díj mértékét az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

120.000,- Ft / Pályázat szakértői értékelése 
 
Megbízó rögzíti és a Megbízott a jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy 
amennyiben a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 40. § (2) bekezdése értelmében a jelen 
szerződés alapján értékelt bármely Pályázat vonatkozásában új szakértői értékelést kell a 
Megbízónak beszerezni, és az új szakértői értékelés szerinti pontszám az érintett Pályázatot 
értékelő másik szakértő által megállapított pontszámhoz van közelebb, úgy Megbízó az adott 
Pályázat szakértői értékelése tekintetében a fenti összeg 70 %-át fizeti meg a Megbízott 
részére. 
 

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük megvalósult teljesítésekről nem 
teljesítésenként, hanem havonta összevontan – a Megbízó által elkészített összefoglaló 
alapján – számolnak el egymással kizárólag abban az esetben, ha az adott hónapban a 
Szakértő által teljesített szakértői értékelés(eke)t a Megbízó elfogadta. 
 
Felek megállapodnak, hogy Megbízó az adott hónap lejártát követő 10. munkanapig köteles 
Értesíteni a Megbízottat a fentiek szerinti összefoglaló megküldésével. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó által megküldött összefoglalót az 
összefoglaló kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül észrevételezi, vagy jóváhagyja 
(Felek megállapodnak, hogy a Megbízott általi jóváhagyásnak tekintik azt az esetet ha a 
Megbízott az összefoglalóval kapcsolatos Értesítés kézhezvételétől számított 5. munkanapig 
semmilyen visszajelzést nem küld a Megbízó részére). 
 
Amennyiben a Megbízottnak az összefoglalóval kapcsolatosan észrevételei voltak, úgy Felek 
az észrevételeket külön egyeztetik egymással, amely egyeztetés lezárultáig Megbízó az adott 
összefoglaló alapján esedékes megbízási díjat nem fizeti ki. 
 
Amennyiben Megbízott az adott összefoglalót - észrevételek nélkül (akár kifejezett 
nyilatkozatával, akár hallgatólagosan), vagy az észrevételek egyeztetését követően - 
jóváhagyja, úgy erről Értesíti a Megbízót aki kiállítja a vonatkozó teljesítési igazolást (a 
teljesítési igazolás mintája csatolva, mint 5. számú melléklet). 
 

Amennyiben számla kerül kibocsátásra: 
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A teljesítési igazolás kiállítását kézhezvételét követően a Megbízott kiállítja a teljesítési 
igazolásban rögzítetteknek megfelelő tartalmú számláját és megküldi eredetben a Megbízó 
részére. 
 
Felek megállapodnak, hogy megbízott a számla mellékleteként - a Megbízó munkájának 
megkönnyítése érdekében - csatolja a számla alapjául szolgáló teljesítési igazolást. 
 
Megbízó a jelen szerződés szerinti számlákat, a számla Megbízó általi kézhezvételétől 
számított 30 napos határidővel egyenlíti ki átutalással a megbízottnak a jelen szerződésben 
rögzített bankszámlájára. 
 

Amennyiben a Megbízó fizeti meg a jövedelemadót és járulékokat: 
 
Megbízó a megbízási díjat a teljesítési igazolás aláírását követő 30 napon belül fizeti meg a 
Megbízottnak a jelen szerződésben meghatározott bankszámlájára átutalással. 
 
Megbízó a megbízási díj kifizetésekor a mindenkori hatályos számviteli- és adó-
jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadót és járulékokat a megbízási díjból levonja 
és az Adóhatóság felé bevallja és megfizeti. 
 
Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsátja a jelen szerződés 
aláírását követő 10 napon belül (de legkésőbb az első kifizetés esedékességét követő 10 
napig) a jövedelemadó valamint a járulékok megállapításához szükséges igazolásokat és 
nyilatkozatokat.  
 
A megbízási díjat terhelő egyéb adókötelezettségek teljesítése és ezzel kapcsolatos bevallási 
kötelezettségek teljesítése a Megbízott feladata. 

 
8.3. Fizetési késedelem esetén Megbízó a Ptk-ban rögzített mértékű késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 
 

8.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-
2014-es időszakának „Megújuló energia” című program programmenedzsment forrásából 
kerül finanszírozásra. 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján teljesítendő kifizetések 
vonatkozásában a 326/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazzák és irányadónak tekintik 

 
 

9. Együttműködés és kapcsolattartás módja 
 
 
9.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek. Értesítik egymást 

minden olyan körülményről, amely a szerződés alapján létrejött megbízások teljesítésére 
kihatással lehet. 
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9.2. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre 
törekednek. 

 
9.3. A Felek állásfoglalásaikat mindenkor egyeztetve, oly módon és időben teszik meg, hogy azok a 

harmadik személyekkel szembeni fellépést ne gyengítsék. 
 
9.4. A jelen szerződésben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (a 

jelen szerződésben: „Értesítés”) írásba kell foglalni, és a másik Félnek a jelen szerződés 
mellékleteiben meghatározott megfelelő értesítési címére, a jelen pontban meghatározott 
módon a másik Féllel közölni kell. 

 
9.5. Szerződő Felek a Megbízó kapcsolattartási pontjait a jelen szerződés 6. számú mellékletében 

rögzítik. 
 

9.6. Szerződő Felek a Megbízott, valamint a Szakértő kapcsolattartási pontjait a jelen szerződés 7. 
számú mellékletében rögzítik. 

 
9.7. Kapcsolattartás módja 

 
Jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott 
módon megtörtént közléshez fűződhet.  
 
Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek: 

 
9.7.1. személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen - amely lehet az 

átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét 
aláírásával elismeri - megjelölt napon, vagy 

9.7.2. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített 
formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy 

9.7.3. tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz 
visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg 
amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja 
egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő 
visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként 
megküldött Értesítés „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg „a címzett 
ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a 
küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az Értesítés a 
feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy 

9.7.4. faxüzenetként megküldött Értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. 
visszaigazoláson jelzett napon, vagy 

9.7.5. e-mail üzenetként megküldött Értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél 
SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (a továbbiakban: „Áthaladás 
Időpontja”) követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás 
Időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, 
kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. Ebben 
az esetben a tényleges Áthaladás Időpontját kell figyelembe venni, vagy 
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9.7.6. amennyiben a címzett Fél a 9.7.1 - 9.7.5 alpontok bármelyike szerint megküldött 
Értesítés átvételét megtagadja, az Értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás 
napján. 

 
9.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megküldendő iratokat az 

adott napon - a jelen szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - 17 óra 30 percig 
kell megküldeni.  
 
Felek megállapodnak, hogy a fenti időpontnál később megküldött értesítést úgy fogják 
tekinteni, mintha az a következő munkanapon került volna megküldésre. 

 
 

10. A jelen szerződéssel kapcsolatos egyeztetések: 
 
 

10.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján rendelkezésre bocsátott 
iratanyag hiányos, továbbá amennyiben a jelen szerződés szerinti feladat ellátásával, illetve 
teljesítésével kapcsolatosan a Megbízottnak és/ vagy a Szakértőnek kérdése merülne fel, vagy 
észrevétele volna úgy a Megbízott és/vagy a Szakértő köteles erről a Megbízót haladéktalanul 
Értesíteni a szükséges egyeztetés egyidejű megkezdésével. 
 

10.2. Az egyeztetés kezdeményezésével egyidejűleg a Megbízott és/vagy Szakértő köteles 
megjelölni, hogy: 
- a rendelkezésre bocsátott iratokban milyen hiányosságokat észlelt; 
- a feladat ellátásával kapcsolatos, illetve a feladat teljesítéséhez szükséges mely 

konkrét kérdésre igényel választ; 
- a feladat ellátásával kapcsolatos, illetve a feladat teljesítéséhez szükséges milyen 

esetleges tisztázásra szoruló észrevételek vannak. 
 

10.3. Felek rögzítik, hogy a Megbízott és/vagy a Szakértő nem kezdeményezhet egyeztetéseket 
olyan kérdésekben, amely a Pályázat szakmai értékelésével / megítélésével kapcsolatosak. 
 
A szakértői értékeléssel összefüggésben rögzített teljesítési határidők a jelen pont szerinti 
egyeztetések időtartamával kizárólag abban az esetben hosszabbodnak meg amennyiben az 
egyeztetések tárgya a Pályázat szakértői értékelését konkrétan befolyásolja. 
 
Felek megállapodnak, hogy a szakértői értékeléssel összefüggésben meghatározott teljesítési 
határidők nem hosszabbodnak meg azon egyeztetések időtartamával, amelyek kifejezetten, 
vagy burkoltan azzal a céllal kerültek megindításra, hogy a teljesítési határidők eltolódjanak.  
 
Felek rögzítik, és a Megbízott, valamint a Szakértő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 
fentiek megítélése a Megbízó kizárólagos és saját diszkrecionális hatáskörében meghozott 
döntésétől függ. 

 
 

11. Felelősség, kötbér 
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11.1. A Megbízott köteles a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés alapján létrejött Egyedi 

Megbízások tekintetében előírt határidőket betartatni a Szakértővel. 
 
Amennyiben Megbízott saját magának, vagy a Szakértőnek felróható módon határidőre nem 
teljesít és nem áll fenn olyan körülmény, amely a Szakértő és/vagy a Megbízott teljesítésére 
nézve halasztó hatályú - pl. vis maior vagy a Megbízó késedelme -, úgy a Megbízott a Megbízó 
részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles.  
 
A késedelmi kötbér napi mértéke megegyezik az Egyedi Megbízásban megrendelt és 
késedelemmel érintett szakértői feladat(ok) nettó ellenértékének a 10 % -ával. 
 
Megbízó a késedelmi kötbér összegével jogosult csökkenteni az esedékes kifizetés(ek) 
összegét. 
 
Amennyiben a fentiek szerinti beszámítás nem lehetséges, úgy a kötbér összegéről a Megbízó 
a Megbízott részére kötbérértesítőt állít ki. Kötbérértesítő kiállítása esetén a Megbízott a 
kötbérértesítőről való Értesítést követő 10 munkanapon belül köteles egy összegben 
megfizetni a kötbér teljes összegét a Megbízó részére átutalással. 
 
A késedelmi kötbér összege az adott feladat vonatkozásában megállapított határidő és az 
adott feladat tényleges, Megbízó által elfogadott és elismert teljesítése közötti időtartam 
után fizetendő meg. 
 
Megbízó rögzíti, hogy amennyiben a Megbízott teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben 
rögzített követelményeknek és bármely szakértői értékelést átdolgozásra / kijavításra / 
kiegészítésre vagy módosításra vissza kell küldeni, úgy a szakértői értékelés átdolgozására / 
kijavítására / kiegészítésére vagy módosítására megadott határidő azon része, amely 
meghaladja az értékelésre megszabott határidőt, késedelmi kötbérrel terhelt. 
 
Megbízó különösen felhívja a figyelmet arra, hogy a tisztázó kérdések feltevésére nyitva álló 
határidő is kötbérterhes határidőnek minősül. 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízó a késedelmi kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól a 
Megbízottat a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján részben vagy 
egészben mentesítheti. 

 
11.2. Amennyiben a szerződés teljesítése a Megbízottnak és/vagy a Szakértőnek felróható okból 

meghiúsul vagy lehetetlenül, úgy a Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
 
A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a jelen szerződés alapján leadott valamennyi Egyedi 
Megbízási együttes nettó ellenértékének a 30 %-ával, de minimum 100.000,- Ft összeggel. 
 
Megbízó a meghiúsulási kötbér összegével jogosult csökkenteni az esedékes kifizetés(ek) 
összegét. 
 



 

52 

 

Amennyiben a fentiek szerinti beszámítás nem lehetséges, úgy a kötbér összegéről a Megbízó 
a Megbízott részére kötbérértesítőt állít ki. Kötbérértesítő kiállítása esetén a Megbízott a 
kötbérértesítőről való Értesítést követő 10 munkanapon belül köteles megfizetni a kötbér 
összegét a Megbízó részére átutalással. 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízó a meghiúsulási kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettség 
alól a Megbízottat a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján részben vagy 
egészben mentesítheti. 
 

11.3. Megbízó a Megbízottnak felróható okból történő meghiúsulásnak tekinti különösen, ha: 
 
11.3.1. a jelen megbízási szerződés alapján leadott Egyedi Megbízások szerinti határidők 

vonatkozásában a Megbízott összesen több mint 8 nap késedelembe esik; 
11.3.2. a jelen szerződés alapján leadott Egyedi Megbízások szerinti szakértői értékeléseket a 

Megbízó 3 alkalommal azért küldte vissza átdolgozásra / kiegészítésre, mert az 
hiányos és/vagy önellentmondó volt, illetve ha azt a Szakértő nem megfelelő 
színvonalon készítette el (pl. különösen, de nem kizárólagosan, ha a szakértői 
értékelés nem megfelelő mélységgel értékelte ki a Pályázatot, a szakértői 
értékelésben található indoklás nem kellően alapos); 

11.3.3. amennyiben a Megbízott bármely egyedi megbízást visszautasítja; 
11.3.4. amennyiben nem a Jelentkezésben megjelölt Szakember végzi el a szakértői értékelői 

feladatokat; 
11.3.5. amennyiben a Megbízott és/vagy a Szakértő a Jelentkezésben hamis nyilatkozat tett 

(különösen, de nem kizárólagosan a szakértelemmel kapcsolatos nyilatkozatra); 
11.3.6. amennyiben a Megbízott, illetve a Szakértő vonatkozásában összeférhetetlenségi ok 

merül fel és erről a Megbízót nem tájékoztatják az összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztétől számított 5 napon belül, illetve amennyiben a Pályázat szakértői 
értékelése Egyedi Megbízással megrendelésre került, úgy a megrendelésről való 
értesítéstől számított 1 napon belül. 

 
11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 11.3.3. pontjában rögzített eseteket 

nem alkalmazzák amennyiben a visszautasítás: 
- méltányolható körülmények okán történik [mint például: (1) a Szakértő személyes 

megbetegedése, vagy (2) a Szakértő kórházi ellátást igénylő sérülésének kezelése, 
amely esetben a körülményt annak elhárulását követő 8 napon belül megfelelően 
igazolni köteles a Megbízott], továbbá  

- a Szakértő előre a jelen szerződés 6.7. pontjában meghatározott időpontig 
bejelentett szabadságolása alapján történik, illetve  

- amennyiben a visszautasítást a jelen szerződés kifejezetten megenged. 
 
11.5. Megbízó külön rögzíti és a Megbízott, valamint a Szakértő tudomásul veszi, hogy a jelen 

szerződés szerinti kötbéreket a Megbízott akkor is köteles megfizetni, ha a Megbízónak 
tényleges kára nem merült fel, illetve, hogy a kötbér megfizetése nem mentesíti a 
Megbízottat a kötbért meghaladó Megbízói károk megtérítése alól. 

 
11.6. A jelen szerződés alapján esedékes kötbér összegét a Megbízó az esedékes számlák 

összegéből visszatarthatja, beszámítva a Megbízottal szembeni kötbér-követelését a 
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Megbízott részére fizetendő díjak összegébe. Amennyiben a beszámítás nem lehetséges, úgy 
a kötbér összegéről a Megbízó a Megbízott részére kötbérértesítőt állít ki. Kötbérértesítő 
kiállítása esetén a Megbízott a kötbér összegét a kötbérértesítő kézhezvételét követő 10 
munkanapon belül köteles megfizetni a Megbízó részére átutalással a Megbízónak a jelen 
szerződésben megadott bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy a kötbért azzal a nappal 
tekintik teljesítettnek, amikor a kötbér összege a Megbízó bankszámláján jóváírásra kerül. 

 
11.7. Megbízott késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön 

felszólítás nélkül a késedelembe esés napjától beáll. 
 
11.8. Ha az Egyedi Megbízás teljesítését a Megbízó kérésére fel kell függeszteni vagy az a Megbízó 

hibájából szenved késedelmet, a Megbízott jogosult az addig elvégzett munka ellenértékére 
feltéve, hogy a késedelem vagy a felfüggesztés időtartama a 30 napot meghaladja. 

 
 

12. A szerződés módosítása 
 
 
12.1. A Felek jelen szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, leszámítva a 

jelen szerződés 6. számú mellékletét, amelyet a Megbízó egyoldalú nyilatkozatával, valamint 
az erről szóló Értesítés Megbízott részére való megküldésével egyoldalúan módosíthat, illetve 
a jelen szerződés 7. számú mellékletét, amelyet a Megbízott egyoldalú nyilatkozatával, 
valamint az erről szóló Értesítés Megbízó részére való megküldésével egyoldalúan 
módosíthat.  
 
A szerződés közös megegyezéssel való módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.  
 
A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.  
 
A szerződésmódosítás a Felek megfelelő aláírásával lép hatályba. 

 
12.2. Ha a Megbízott és/vagy a személyesen eljáró Szakértő a Megbízó érdekkörébe tartozó okból 

akadályoztatva van a szerződésszerű teljesítésben, és ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a 
teljesítés időtartamát növeli, akkor a Felek haladéktalanul felveszik egymással a kapcsolatot 
(írásban legalább e-mail útján) és rögzítik az ezzel összefüggő teendőket. 

 
12.3. A szerződés teljesítésére részben vagy egészben való képtelenné válása esetén a Megbízott 

haladéktalanul köteles írásban Értesíteni a Megbízót. Az Értesítés alapján a Megbízó a 
szerződést, illetve az adott Egyedi Megbízást felmondja, a jelen szerződéstől eláll vagy a 
teljesítést felfüggeszti, és kártérítést követelhet. 

 
12.4. A Felek megállapodnak, hogy vis major esetén mindegyik Fél a maga kárát viseli. Ezek az 

események, amelyek a Feleknek fel nem róható okból, tőlük független, objektív okok 
eredményeképpen következtek be, mentesítik a Feleket a szerződéses kötelmek teljesítése 
alól, feltéve, hogy az események a jelen szerződés aláírását követően következtek be és okaik, 
illetve maguk az események az aláírás időpontjában sem részben, sem egészben nem voltak 
előreláthatóak. 
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13. Titoktartás 
 
 
13.1. A Megbízott és a Szakértő a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, 

tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat, valamint az azokból levonható 
következtetéseket üzleti titokként megőrzi. A megbízás teljesítése során Megbízottról 
Megbízó tudomására jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat, 
valamint az azokból levonható következtetéseket Megbízó köteles megőrizni. 

 
13.2. A Megbízott és a Szakértő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megbízás teljesítése 

során minősített adat jutna tudomására, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 
törvény vonatkozó előírásai alapján jár el. 

 
13.3. A Megbízó, a Megbízott és a személyesen eljáró Szakértő a megbízás teljesítése során, és azt 

követően is kötelesek egymás üzleti jó hírét megőrizni, továbbá a megbízás teljesítése során 
egymásról tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas 
információkat a megbízás megszűnése után is harmadik személy tudomására: 
- csak az érintett Fél előzetes, írásos hozzá járulásával hozhatják; 
- jogszabályi kötelezettség teljesítése során - az abban foglalt korlátozásokkal - hozhatják. 

 
 

14. Jogviták rendezése 
 
 
14.1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás 

kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások útján rendezzék. 
 
14.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 15 napon belül a Felek nem tudják 

nézeteltérésüket rendezni úgy Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik rendezésére a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság 
kizárólagosságát kötik ki. A Választottbíróság saját eljárási szabályzata alapján jár el. Az eljárás 
nyelve a magyar, a választottbírók száma három. Felek megállapodnak, hogy mindkét Fél 
jogosult 1-1 választottbírót kijelölni, akik közösen egy további választottbírót jelölnek, aki 
egyúttal az eljáró tanács elnöke is. A felperes az általa megjelölt választottbíró személyét már 
a keresetlevélben köteles megjelölni, míg erre az alperes a keresetlevél kézhezvételét követő 
15 (tizenöt) napon belül köteles. Abban az esetben, ha bármelyik Fél ezen jogával nem él, úgy 
helyette a másik Fél kérelmére a választottbíró személyét a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke jogosult kijelölni. 

 
 

15. A szerződés hatálya, valamint annak rendes és rendkívüli felmondása 
 
 
15.1. Felek a jelen szerződést az aláírása napjától kezdődő 24 hónapos határozott időtartamra 

kötik, amelyet bármelyik Fél a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 30 
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napos felmondási idő betartása mellett a jövőre nézve felmondhat. A Felek az előzőekben 
részletezett, rendes felmondás esetén, a felmondási idő alatt kötelesek egymással minden 
tekintetben elszámolni, különösen ideértve a folyamatban levő megbízási feladatok lezárását 
és a megbízási díj megfizetését. 
 
Felek megállapodnak, hogy a felmondásról való Értesítést megelőzően megküldött Egyedi 
Megbízások tárgyát képző (vissza nem utasítható) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok 
teljesítését nem érinti a felmondás. 
 

15.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja 
amennyiben: 
- a jelen szerződés 11.3. pontjában rögzített bármely körülmény teljesül; 
- a Megbízott, illetve a Szakértő vonatkozásában összeférhetetlenségi ok merül fel; 
- a Megbízott magatartása a szerződés teljesítését ellehetetleníti. 

 
15.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Felek a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, 

amennyiben a másik Fél fizetésképtelenné válik és vele szemben a csőd-, felszámolási eljárás, 
végelszámolás vagy végrehajtás megkezdődött. A kezdés időpontja a csőd, felszámolási, 
végrehajtási eljárás közzétételének napja, illetve a végelszámolásról szóló közzétételnek a 
Cégközlönyben való megjelenésének a napja. 

 
 

16. Záró rendelkezések 
 
 
16.1. Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. évi törvény 32. §-a alapján a Megbízó a feladatkörébe tartozó ügyekben - így 
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 
szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény 
pontos és gyors tájékoztatását. 

 
16.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-

ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék – az 5.§ (3)-(4) bekezdés 
szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 
vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a Megbízó (vagyonkezelő) 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá 
a szerződés teljesítésében közreműködőknél. A Megbízó – az NFÜ-vel kötött szerződése 
alapján – kiköti, a Megbízott pedig elfogadja az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal és az EUTAF ellenőrzési jogosultságát. 

 
16.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. § (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás 

valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 
jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást 
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adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára 
tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható 
meg. 

 
16.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti bármely határidő lejárta 

munkaszüneti napra esik, úgy az érintett határidő a munkaszüneti napot követő első 
munkanapon jár le. 

 
16.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik Fél, valamely határidővel késedelembe 

esik és a késedelem a másik Fél teljesítésének határidejére hatással van, úgy a másik fél 
teljesítési határideje a késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik. 
 

16.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az 
irányadók.  

 
16.7. Mindkét Fél kijelenti, hogy a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a 

vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés 
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben Félként szerepel. 

 
16.8. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mind a két Fél érvényesen aláírta. 
 
16.9. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös 

értelmezés után helybenhagyólag aláírták. 
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Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Felhívás (fizikailag nem kerül csatolásra) 
2. számú melléklet: Jelentkezés (fizikailag nem kerül csatolásra) 
3. számú melléklet: Azon pályázati területek meghatározása, amelyek tekintetében a 

Megbízott igazolta az alkalmassági követelmények teljesülését 
4. számú melléklet: Egyedi megbízási lap mintája 
5. számú melléklet: Teljesítési igazolás mintája 
6. számú melléklet: Megbízó kapcsolattartási pontjai 
7. számú melléklet: Megbízott kapcsolattartási pontjai 

 
Kelt: Budapest, ……………………………………… 

 
 
 

________________________________ 

Kelt: ………………….., ……………………………………… 
 
 
 

________________________________ 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

………………………………………. 

Váradi Imre László 
Igazgatóság elnöke 

………………………………………, 
……………………………………… 

Megbízó Megbízott 
 
Mint Szakértő a jelen szerződés aláírásával  
 

kijelentem, 
 
hogy a szerződés tartalmát tudomásul vettem, 
valamint, hogy szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően fogok eljárni a teljesítése során. 

Kelt …………………, ……………………………………… 
 
 
 

________________________________ 
………………………………………. 

- Szakértő - 
 
Az NFFKÜ Zrt. képviseletében: 
 

 Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Kelt: Budapest, ……………………………………… 
 
 
 

________________________________ 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Lázár Szilvia 
pénzügyi és gazdasági főigazgató-helyettes 
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2. számú melléklet: 
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3. számú melléklet: 

 
Egyedi Megbízási lap mintája 

 
E G Y E D I  M E G B Í Z Á S  

 
Alulírott ………………………………………, az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., 
a továbbiakban: „Megbízó”) képviseletében eljárva, a Megbízó és a(z) ……………………………………… 
(székhely / cím: ………………………………………, a továbbiakban: „Megbízott”) mint Megbízott között 
……………………………………… napján a(z) 
 

„....................”  
tárgyú pályázati felhívással kapcsolatos szakértői értékelői feladatok ellátása 

 
tárgyában létrejött megbízási szerződés alapján alábbi pályázat(ok) szakértői értékelésével bízom 
meg a Megbízottat: 
 

Értékelendő pályázat Határidő 

  

  

 
Megbízott a fenti pályázat(ok) szakértői értékelését a megbízási szerződésben rögzített 
feltételeknek megfelelően köteles elvégezni. 
 

Többletmennyiség megrendelésére vonatkozó igény: 
 

Értékelendő pályázat Határidő 

  

  

 
Megbízott köteles nyilatkozni a fenti pályázat(ok) szakértői értékelésének az elfogadásáról, amely 
elfogadás esetén a Szakértő a fenti pályázat(ok) szakértői értékelését a megbízási szerződésben 
rögzített feltételeknek megfelelően köteles elvégezni. 
 
Kelt: Budapest, 20.... év …….…………. hó …….. nap 
 
 
 

________________________________ 
NFFKÜ Zrt. 

Váradi Imre László 
igazgatóság elnöke 

- Megbízó - 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Kelt: Budapest, ……………………………………… 
 
 
 

________________________________ 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Lázár Szilvia 
pénzügyi és gazdasági főigazgató-helyettes 
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4. számú melléklet 
 

Teljesítési igazolás mintája 
 

T E L J E S Í T É S I  G A Z O L Á S   
 
Megbízó: 
 
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
székhely:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. 
Képviselő: Váradi Imre László igazgatósági tag 
Adószám:  24134387-2-41 
Cégjegyzékszám:  01 10 047549 
 
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) 
 
Megbízott: 
 
Cég esetén: 
 
……………………………………… 
Székhely:  ……………………………………… 
Képviselő: ……………………………………… 
Adószám:  ……………………………………… 
Cégjegyzékszám:  ……………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………………… 
 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”; a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban 
együttesen: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”) 
 
Magánszemély esetén: 
 
……………………………………… 
Lakcím: ……………………………………… 
Anyja leánykori neve:  ……………………………………… 
Adóazonosító jel:  ……………………………………… 
TAJ szám: ……………………………………… 
Bankszámlaszám: ……………………………………… 
 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”; a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban 
együttesen: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”) 
 
Szerződés meghatározása 
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A Felek között ……………………………………… napján létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: 
„Megbízási Szerződés”), amelynek tárgya a(z) 
 

„....................”  
tárgyú pályázati felhívással kapcsolatos szakértői értékelői feladatok ellátása 

 
Teljesítési igazolása: 
 
Alulírott Váradi Imre László, mint a Megbízó képviseletében önálló aláírásra jogosult igazgatósági 
tagja ezennel 
 

k i j e l e n t e m  é s  e g y b e n  i g a z o l o m ,  
 
hogy a Megbízott a Megbízási Szerződés alapján a 20.... év …….…………. hónapjában az alábbi 
Pályázat szakértői értékelését teljesítette maradéktalanul és hiánytalanul: 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Cég esetén: 
 
Fentiekre való tekintettel az alábbi összegű megbízási díjra vonatkozó számláját jogosult benyújtani: 
 

……………………………………,- Ft 
 
Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott általános forgalmi adó megfizetésére köteles, úgy 
a megbízási díj tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített mértékű általános 
forgalmi adó felszámítására jogosult. 
 
Magánszemély esetében: 
 
Fentiekre való tekintettel a Megbízott az alábbi összegű megbízási díjra jogosult: 
 

……………………………………,- Ft 
 
Megbízó a megbízási díjat a teljesítési igazolás aláírását követő 30 napon belül fizeti meg a 
Megbízottnak a Megbízási Szerződésben meghatározott bankszámlájára átutalással. 
 
Megbízó a megbízási díj kifizetésekor a mindenkori hatályos számviteli- és adó-jogszabályoknak 
megfelelő személyi jövedelemadót és járulékokat a megbízási díjból levonja és az Adóhatóság felé 
bevallja és megfizeti.  
 
A megbízási díjat terhelő egyéb adókötelezettségek teljesítése és ezzel kapcsolatos bevallási 
kötelezettségek teljesítése a Megbízott feladata. 
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Kelt: Budapest, 20.... év …….…………. hó …….. nap 
 
 
 

________________________________ 
NFFKÜ Zrt. 

Váradi Imre László 
igazgatóság elnöke 

- Megbízó - 
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5. számú melléklet 
 

Megbízó kapcsolattartási pontjai 
 

Egyedi Megbízás megküldésére jogosult személyek elérhetőségei: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 
Képzéssel kapcsolatos kérdések egyeztetésére jogosult személy elérhetőségei: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 
Tisztázó kérdésekkel kapcsolatos egyeztetésekre jogosult személy elérhetőségei: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 
A szakértői értékelés elfogadására jogosult személy: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
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Helyszínen történő értékeléssel kapcsolatos kérdések egyeztetésére jogosult személy 
elérhetőségei: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
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6. számú melléklet 
 

Megbízott kapcsolattartási pontjai 
 

 
Kapcsolattartásra jogosult személy a Megbízott részéről: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 
Szakértő kapcsolattartási adatai: 
 
Név: ……………………………………… 
Beosztás: ……………………………………… 
Levelezési cím: ……………………………………… 
Mobiltelefonszám: ……………………………………… 
E-mail cím: ……………………………………… 
Fax szám: ……………………………………… 
 

 


