
Közlemény 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari 
Program támogatási rendszerének keretében meghirdetett „A magyarországi fogászati turizmus 
területén működő magyar fogászati vállalkozások versenyképességének javítása és hálózati innováció 
keretében megvalósuló összehangolt piacfejlesztéshez kapcsolódó támogatása” című, 2011-ÚSZT-TU-
2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatok szakmai kezelője ezúton értesít minden 
érintettet, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó Támogatási Szerződések Általános Szerződési Feltételei 
(a továbbiakban: ÁSZF) alábbi pontjai módosulnak.  
 
 

1) Az ÁSZF III. fejezet 3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ 3) A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatási Szerződésben a 

befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 

Támogatási Szerződés II. 8. pontjában foglalt feltételek teljesültek.  

 

A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje a fejlesztés 

utolsó napját követő 60. nap. (A 2012. augusztus 31. után megvalósuló projektek esetében 

legkésőbb 2012. november 15.) 

 

A pályázó vállalja, hogy a fogászati turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó központi portálon a 

pályázat eredményeképpen rendelkezni fog önálló menüponttal és ezt az állapotot a 

fenntartási időszak végéig (2016. december 31-ig) fenntartja.  

 

A Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítését követően a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szakmai és pénzügyi 

záró beszámolót kell benyújtania az Állampénztári Iroda felé. A záró beszámoló benyújtását 

követően az Állampénztári Iroda 60 napon belül záró jegyzőkönyvet köteles elkészíteni. A 

záró jegyzőkönyv Állampénztári Iroda általi megküldését követően a Támogatási Szerződés 

fedezetéül nyújtott biztosíték (felhatalmazó levél) feloldásra kerül a Támogató részéről.” 

 

2) Az ÁSZF VIII. fejezet 14) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14) A Kedvezményezett a Pályázati Felhívás C.1.2. c) pontjában foglaltak szerint a Pályázati 

Útmutató 1. sz. mellékletében megtalálható kérdőívet a 2012. október 1-jét követően érkező 

külföldi betegeinek minimum 50%-ának megkérdezésével ki kell tölteni. A felmérést a 

Pályázati Útmutató 2. sz. mellékletében foglalt nyomtatványon összegezni szükséges és azt a 

fenntartási idő lejártát (2016. december 31.) követő 90 napon belül meg kell küldeni a 

Kedvezményezett székhelye szerint illetékes Állampénztári Iroda számára.” 

 

3) Az ÁSZF VIII. fejezet 16) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16) A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés hatálya 

alatti évek vonatkozásában a fenntartási idő lejártát (2016. december 31.) követő 90 napon 

belül, Monitoring Adatlapon számol be az Állampénztári Iroda felé a bevezetés 

eredményeiről. 

 



A pénzügyi és szakmai záró beszámoló, a kérdőív-összesítő, illetve a monitoring adatlap 

benyújtása a megadott határidőben kötelező. Amennyiben a pénzügyi és szakmai záró 

beszámoló, a monitoring adatlapok valamint a 14) pontban említett kérdőív-összesítő 

benyújtásának elmulasztása a Kedvezményezett felróható magatartásának következménye, az 

a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül és a Támogató eláll 

azzal, hogy a támogatási összeget az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal 

növelten kell visszafizetni.”  
 
 
 


