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EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM EGYESÜLET 

BUDAPEST 

MARGIT KRT 7. 3/7/A. 

1024 

Pályázati azonosító: 201108/02562  

Iktatószám: 75310/22 

Tárgy: Határidő módosítása és 

felhatalmazólevél bekérése 

Előadó: Apáthy Andrea 

Előadó telefonszáma: 550-2607 
 

T I S Z T E L T  K E D V E Z M É N Y E Z E T T !  
 

Hivatkozva a 2022. 06. 29-én beérkezett határidő módosítási kérelme tárgyában tájékoztatom, hogy 

a fenti azonosító számú támogatási szerződésben (továbbiakban: szerződés) foglalt támogatás 

elszámolási határidejének 2022. 10. 31-re történő módosításához méltányolható indokaira 

tekintettel az NKA ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA hozzájárul. 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2021. 12. 01. – 2022. 08. 31. 

A pénzügyi elszámolásban benyújtott bizonylatok, illetve az azokon feltüntetett teljesítés dátuma – a 

támogatás kiutalásának dátumától függetlenül – 2021. 10. 02.-2022. 10. 15. - időtartamra szólhat. 

A köztünk érvényben lévő szerződés 3. és 7. pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 48/A. § (3) bekezdése értelmében egyoldalúan módosul. A szerződésnek a módosítással nem 

érintett része változatlan marad. 

Kérem, hogy a szerződésben foglalt feltételek szerinti szakmai beszámolót, a kapcsolódó 

dokumentumokat, valamint a pénzügyi elszámolást a felhasználói fiókján keresztül— a fenti időpontig 

— benyújtani szíveskedjék. 

F E L H Í V O M  szíves figyelmét, hogy a szerződésmódosításhoz mellékelt felhatalmazólevél 

beérkezéséig a folyamatban lévő pályázati támogatások utalására nem kerül sor.  

További határidő módosítást nem áll módunkban engedélyezni, így amennyiben a fent 

megadott határidőre elszámolni nem tud, a szerződés 5. pontjában foglaltaknak 

megfelelően kell eljárnia. 
 

Jelen módosítás a hozzáférhetővé tételével hatályosul és elektronikus okiratként kerül 

kiadmányozásra. 

 

Budapest, 

Melléklet:  

- felhatalmazólevél 

(visszaküldendő 2 aláírt, eredeti pld.-ban) 
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EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR 

SZABADEGYETEM EGYESÜLET 
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 Iktatószám: 75437/22/NKAI 

Pályázati azonosító: 201108/02562 

Tárgy:  Felhatalmazólevél bekérése 

Ügyintéző:  Apáthy Andrea 

Melléklet: Felhatalmazólevél 

 

 

Tisztelt Kedvezményezett! 

 

 

Mellékletben küldöm a fenti azonosító számú támogatási szerződés részét képző felhatalmazó levelet. 

 

Tájékoztatom, hogy az elszámolási határidő elfogadott módosításával összhangban a felhatalmazó 

levél érvényességi idejének meghosszabbítása szükséges.  

 

Kérjük, jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje vissza a számlavezető által is aláírt 

felhatalmazó levél 2 példányát postai úton. (A borítékon kérem, tüntesse fel az ügyintéző nevét.) 

 

(A felhatalmazó levél kezdő dátuma az a nap, amikor a bank által kitöltésre kerül.) 

  



Pályázati azonosító: 201108/02562  

 

 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

Tisztelt 

OTP BANK NYRT. 

…………………………………………………….. 

(számlavezető neve, címe) 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 

Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:  

 Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:  EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM 

EGYESÜLET  

 Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:  

11713005-20419888- 

 Kedvezményezett neve:  Nemzeti Kulturális Alap 

 Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:  
10032000-00288767-00000000 

 

A felhatalmazás időtartama: …… év …… hó …….naptól - 2027. 10. 31.-ig,* 

visszavonásig*. 
 

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* 

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 

az okirat(ok) megnevezése ........................................................... 

További feltételek*:  

a) nem kerülnek meghatározásra 

b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: 

............ Ft 

............ devizanem ISO kódja* 

c) benyújtási gyakoriság: ............... (pl. napi, havi, évi) 

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap 

e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege 
a teljesítés pénznemétől függően: 

 ………………………………. Ft 

 ………………………………. devizanem ISO kódja * 

f) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 

 

Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap 

 

............................................................ 

EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM 

EGYESÜLET  

 

 

............................................................ 

OTP BANK NYRT. 

 

 

 

 

* nem kívánt rész törlendő 
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