A szerzıdés-minta
tájékoztatásul szolgál és a
szerzıdés megkötésekor – a
pályázat és a pályázati
döntés tartalma szerint –
egyediesítésre kerül.
Iktatószám: AL/…/2010.

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött
egyrészrıl:

a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
képviseli: dr. Belényi Andrea fıtitkár;
(a továbbiakban: Támogató)

másrészrıl:

a(z) …………..
székhelye: …..
adószáma: ….
bankszámla száma: ….
képviseli: ……
(a továbbiakban: Kedvezményezett)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.

A támogatási szerzıdés tárgya

1.1. A Támogató a GVH VKK/../2010 számon kiírt pályázati eljárása alapján vissza nem
térítendı támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen támogatási szerzıdés
szerint a Kedvezményezett, mint nyertes pályázó részére a jelen szerzıdés 1. számú
mellékletét képezı pályázatban (a továbbiakban: Pályázat) részletezett, általa vállalt
pályázati célfeladat (a továbbiakban: Program) megvalósításához.
1.2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Programot a Pályázatban
foglaltaknak megfelelıen megvalósítja, illetve a támogatást kizárólag a Program
megvalósítására fordítja és a Programot kizárólag a pályázati felhívásban
meghatározott célok elérése érdekében mőködteti.
2.

A támogatás célja

A támogatás célja a Program megvalósítása révén a magyarországi és az európai közösségi
versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztéséhez és terjesztéséhez történı
hozzájárulás.
3.

A támogatandó program leírása

3.1. A Program megnevezése:
3.2. A Program magában foglalja a következıket:
- …
- …
- …
3.3. A Kedvezményezett köteles a Program megvalósítását a jelen szerzıdés aláírását
követı legfeljebb 30 napon belül / követıen haladéktalanul megkezdeni. A Program

megvalósításának végsı határideje: …. A Kedvezményezett köteles a Támogatót
minden olyan körülményrıl haladéktalanul tájékoztatni, amely a Program – határidıre
történı – megvalósítását érinti.
3.4. A Program részletes leírását, valamint megvalósításának módját és ütemezését a jelen
szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı Pályázat és a pályázati eljárás során
keletkezett egyéb dokumentumok (1. sz. melléklet) tartalmazzák.
4.

A támogatás összege és folyósítása

4.1. A Támogatás összege a pályázati döntés értelmében … Ft, azaz … forint. (A
támogatási összeg nem tartalmazza a megvalósítási költségek általános forgalmi
adóját.)
4.2. A Kedvezményezett elılegre nem jogosult.
4.3. A Támogatás utófinanszírozás formájában kerül Kedvezményezett részére folyósításra
jelen szerzıdésben megjelölt bankszámlára történı átutalással a Program
megvalósítását és igazolását követı 15 napon belül, amennyiben a Kedvezményezett
– jelen szerzıdés 6. pontjában részletezett – szakmai és pénzügyi beszámolóját a
Támogató elfogadta.
4.4. A Támogató a beszámoló benyújtását követı 30 napon belül nyilatkozik a
Kedvezményezett felé a beszámoló elfogadásáról. A Támogató a 30 napos nyilatkozati
határidıt meghosszabbíthatja, amennyiben a beszámoló ellenırzése hosszabb idıt
vesz igénybe. A nyilatkozati határidı meghosszabbításáról annak várható
idıtartamának megjelölésével a Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet. A
Támogató a beszámoló ellenırzését legkésıbb …-ig befejezi.
4.5. [A Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a Támogatás folyósítása részletekben, a
Program részeredményeinek megvalósítását és igazolását követıen, a felmerült
költségek arányában, az alábbi ütemezéssel történik. A folyósítás feltételei
megegyeznek a 4.3-4.4 pontban foglaltakkal azzal, hogy az egyes részeredmények
megvalósításáról külön beszámolót, majd a Program befejeztével záró beszámolót kell
benyújtani.]
4.6. Ha a szakmai vagy a pénzügyi beszámoló tartalmával kapcsolatban bármely okból
kifogás merül fel, illetve a beszámoló nem alkalmas a Támogatás rendeltetés- és
szerzıdésszerő felhasználásának ellenırzésére, a Támogató hiánypótlásra hívja fel a
Kedvezményezettet. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogató által kifogásolt hibát
vagy hiányosságot 15 napon belül nem javítja, illetve pótolja, kifizetésre nem kerülhet
sor. Amennyiben a kifogásolt hiba vagy hiányosság racionális keretek között a
Kedvezményezett által nem javítható, illetve pótolható, a Támogató jogosult a
Támogatás összegét csökkenteni. A Támogató a Támogatás összegének
csökkentésérıl – a csökkentés mértékének és részletes indoklásának ismertetésével –
írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
4.7. A Támogatás összege a Pályázatban szereplı költségterv alapján került
meghatározásra, azonban a tényleges kifizetés a Program megvalósítása során
felmerült és a pénzügyi beszámolóban szerepeltetett, elszámolható költségekhez
igazodik. Ha a pénzügyi beszámoló (részteljesítés esetén a záró beszámoló) alapján a
Program megvalósításának költségei eltérnek a költségtervben foglaltaktól, a
Támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a megvalósítás
költségei meghaladják a költségtervben foglaltakat, a megítéltnél nagyobb összegő
Támogatás ebben az esetben sem folyósítható.
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4.8. A Támogató a támogatást visszatartja, ha a tudomására jut, hogy a Kedvezményezett
esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény
178. § 20. pontjában meghatározott köztartozást (a továbbiakban: köztartozás)
halmozott fel, vagy ha a Kedvezményezett ellen csıdeljárás, felszámolási eljárás vagy
végelszámolási eljárás indult, továbbá ha a Kedvezményezett nem felel meg a
rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15. §-ában (a továbbiakban: Áht.) meghatározott – követelményének. A
Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet a visszatartásról. A támogatás
visszatartása a Kedvezményezett jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit nem
érinti. A támogatás visszatartásából adódó költségek a Kedvezményezettet terhelik, s a
Támogatót a visszatartás kapcsán kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
4.9. A Kedvezményezett 60 napon belül igazolhatja a Támogató felé a köztartozás
megfizetését, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megteremtését, illetve a
csıdeljárásban a csıdegyezség megszületését, továbbá a felszámolási /
végelszámolási eljárás – a cég megszőnése nélkül történı – megszüntetését, ebben
az esetben a Támogató a visszatartást feloldja, egyebekben a szerzıdéstıl elállhat.
Elállás esetén a szerzıdésszegés esetére meghatározott jogkövetkezményeket kell
alkalmazni (9.5 pont).
5.

A támogatás felhasználása

5.1. A Kedvezményezett a támogatást kizárólag a jelen szerzıdésben rögzített módon és
célra használhatja fel.
5.2. [A Kedvezményezett köteles a jelen szerzıdés alapján nyújtott Támogatás mellett …Ft,
azaz … forint saját forrást biztosítani és azt a Program költségeinek fedezésére
fordítani. / A Kedvezményezett köteles a jelen szerzıdés alapján nyújtott Támogatás
mellett a Program költségvetésének … %-át fedezı saját forrást biztosítani és azt a
Program költségeinek fedezésére fordítani.]
5.3. A Kedvezményezett a Program megvalósításával kapcsolatos költségek finanszírozása
során a számviteli elıírások betartásával köteles eljárni.
5.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás nem használható fel nagy
értékő (100 ezer forintot meghaladó) eszközbeszerzésre, illetve a Támogatásnak
legfeljebb … %-a használható fel …-ra.
5.5. [A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató számára a megjelenı kiadványból 50
kötetet térítésmentesen biztosít, valamint a Támogató által megjelölt, a versenyjogversenypolitika, a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal
védelmének kérdéseivel foglalkozó magyarországi egyetemek és fıiskolák, illetve az
azokhoz kapcsolódóan mőködı szakkollégiumok könyvtárai részére 2-2 kötetet
térítésmentesen eljuttat.]
6.

Beszámolás és a támogatás felhasználásának ellenırzése

6.1. A Támogatás folyósítása a Kedvezményezett által benyújtott, és a Támogató által
elfogadott szakmai és pénzügyi beszámoló alapján történik. [Amennyiben a Felek
részletekben történı teljesítésben és kifizetésben állapodtak meg, a Kedvezményezett
a kifizetést az egyes részeredményekrıl készített szakmai és pénzügyi beszámoló
benyújtásával igényli, majd a Program megvalósításával a jelen szerzıdés 4. sz.
melléklete szerinti záró beszámolót készít, amely a teljes Program szakmai és
pénzügyi értékelését, illetve elszámolását tartalmazza.]
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6.2. A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót a Program [vagy
részeredménye] megvalósításától számított legkésıbb 15 napon belül be kell nyújtania
a Támogató részére. A szakmai és pénzügyi beszámolót papír alapon egy példányban,
valamint elektronikus formában kell benyújtania a Kedvezményezettnek.
6.3. A szakmai beszámoló tartalmazza a Program megvalósításának – a Program szakmai
felelıse által összeállított – összegzését és szakmai értékelését, ideértve azt is, hogy a
Program mennyiben járult hozzá a pályázati célkitőzésekhez, illetve – amennyiben
rendelkezésre áll – a Program résztvevıi / célcsoportja által készített értékelést. A
szakmai beszámolót a jelen szerzıdés 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell
elkészíteni és benyújtani (papír alapon egy példányban, illetve elektronikus formában).
6.4. A pénzügyi beszámoló tartalmazza a Program megvalósításának pénzügyi
összegzését (pl. az elızetes költségtervnek való megfelelés bemutatását) és a
személyi, dologi, illetve esetleges egyéb költségekkel való tételes elszámolást. A
Kedvezményezett az összegzést és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az
alkalmas legyen a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek
indokoltságának és a támogatás – pályázati céloknak megfelelı, szerzıdésszerő –
felhasználásának részletes ellenırzésére. A pénzügyi beszámolót a jelen szerzıdés
3. sz. melléklete szerinti nyomtatvány és elszámoló lap alapján kell elkészíteni és
benyújtani (papír alapon egy példányban, illetve elektronikus formában).
6.5. A Kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként a Program
megvalósításához kapcsolódó, a számviteli elıírásoknak megfelelı, kiegyenlített
számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb – a számviteli elıírásoknak megfelelı –
dokumentumok, számlát helyettesítı bizonylatok egyszerő másolatát a Támogató
részére a pénzügyi elszámolás keretében átadni. A Kedvezményezett képviselıje a
másolaton cégszerő aláírásával igazolja, hogy az az eredetivel mindenben
megegyezik. A pályázat keretében elszámolt eredeti számlákon a következı záradékot
kell feltüntetni: „A finanszírozás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja
által biztosított támogatás terhére történt.”.
6.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés aláírásának dátumát
megelızı keltezéső, valamint a jelen szerzıdésben a Program megvalósításának
végsı határidejeként megjelölt idıpontot követı keltezéső számla nem kerülhet
elszámolásra.
6.7. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Program megvalósítását és a
Támogatás, [illetve az elıírt saját forrás] felhasználását a Támogató vagy az általa
megbízott személy, illetve az Állami Számvevıszék akár a megvalósítás során, akár a
befejezést követıen ellenırizzék. Ennek érdekében köteles a jelen szerzıdés
teljesítésével kapcsolatos dokumentumokat (a pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódókat
is ideértve) elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, illetve a szerzıdés
megszőnésétıl számított legalább 5 évig megırizni. Az iratmegırzésre vonatkozó
kötelezettségek mellett a Kedvezményezett köteles az egyéb jogszabályokban –
különösen az Art.-ben és a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben a bizonylatok
megırzésére vonatkozóan – meghatározott megırzési elıírások megtartására is.
6.8. A Program megvalósításának, a jelen szerzıdés szerzıdésszerő teljesítésének,
valamint a rendeltetésszerő és a jelen szerzıdésnek megfelelı forrásfelhasználás
ellenırzésének érdekében az ellenırzést végzı személy jogosult helyszíni ellenırzést
tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni, azokról másolatot, kivonatot
készíteni és a teljesítés során eljáró személyektıl írásban, vagy szóban felvilágosítást
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kérni. A Kedvezményezett köteles az ellenırzést végzı személy rendelkezésére állni
és kéréseit, megkereséseit haladéktalanul teljesíteni.
7.

Nyilatkozatok

7.1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy:
- a Támogató által a pályázat során elıírt adatszolgáltatás során valótlan információkat
nem közölt, illetve információt nem hallgatott el;
- a szerzıdés megkötésének idıpontjában nem áll csıdeljárás, felszámolási eljárás,
végelszámolás alatt, illetve tevékenységét nem szünetelteti, valamint tudomásul
veszi, hogy az említett eljárások megindulása esetén támogatásra nem jogosult;
- a szerzıdés megkötésének idıpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása és hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató e nyilatkozata
valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szabályai szerint, valamint tudomásul
veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásra nem jogosult;
- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – Áht.-ban meghatározott –
követelményének;
- a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerint nem összeférhetetlen, illetve a törvény szerinti esetleges
érintettségének közzétételét a pályázatának elbírálásáig kérelmezte, valamint
tudomásul veszi, hogy összeférhetetlenség, illetve esetleges érintettségének
közzététele iránti kérelmének hiánya esetén támogatásra nem jogosult;
- az államháztartásból vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott támogatási
szerzıdéssel kapcsolatban kötelezettségei teljesítése körében nem követett el –
jogerıs bírósági ítéletben megállapítottan – súlyos szerzıdésszegést;
- [a jelen szerzıdés alapján elszámolt, 6.5 pont szerinti számlákat és más
bizonylatokat más támogató felé nem számolja el].
7.2. A Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni a Támogatónak, és szükség
szerint a támogatási szerzıdés módosítását kezdeményezni, ha a 7.1 pont alapján tett
nyilatkozataiban vagy bármely más adatban (a Kedvezményezett azonosító adatait, a
képviselı és a szakmai felelıs személyét is ideértve), illetve a szerzıdés teljesítését
érintı körülményben változás áll be.
7.3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a honlapján a
Kedvezményezett nevét, a pályázati kiírás számát, a Program elnevezését és rövid
leírását, a megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összegét, valamint a
támogatási szerzıdés és esetleges módosításai, illetve a megvalósítás határidejének
dátumát és a megvalósítás eredményét közzéteszi. A Kedvezményezett ezen felül
tudomásul veszi, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelıen a fenti adatokat, valamint a
Program pénzügyi beszámolóját (a Kedvezményezett szenzitívnek minısíthetı
adatainak – pl. bankszámlaszám – titkosítása és az elszámolás mellékleteinek
mellızése mellett) a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is közzéteszi. A
Kedvezményezett továbbá kijelenti, hogy az Áht. és a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének
bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény
rendelkezéseire tekintettel a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok
címén nem tagadja meg.
7.4. [A szerzıdés megkötésekor a Kedvezményezett csatolja a létezését (jogalanyiságát)
és képviselıjének képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat, amelyek jelen szerzıdés
mellékletét (5. sz. melléklet) képezik.]
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8.

A támogatási szerzıdés módosítása

8.1. A jelen szerzıdésben foglalt adatok változása esetén kezdeményezni kell a szerzıdés
módosítását.
8.2. Ha a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a Programot csak a szerzıdésben
foglaltaktól eltérıen vagy csak részben, valamely jelen szerzıdésben nevesített
részeredmény tekintetében tudja megvalósítani, továbbá ha a végrehajtás során
nyilvánvalóvá válik, hogy a Program megfelelı megvalósítása a szerzıdésben
foglaltaktól eltérı megoldást igényel, a Kedvezményezett indokolt kérelmével és
szükség szerint új költségterv benyújtásával kezdeményezheti a Támogatónál jelen
szerzıdés módosítását. A támogatási szerzıdés – ez utóbbi okból történı –
módosítására legfeljebb a Program megvalósításának végsı határidejét megelızı 60. /
30. napig van mód. A változtatás nem érintheti a Program és a pályázat célkitőzéseit.
Amennyiben a módosításra tekintettel a támogatás összegét újra meg kell határozni,
ennek során a pályázati kiírásban és a 4. pontban foglalt elvek mentén kell eljárni.
8.3. A Támogató 15 napon belül dönt a módosítási kérelemrıl. Amennyiben a Támogató a
módosításhoz nem járul hozzá, a Kedvezményezett a Programot a szerzıdésben
foglaltak szerint változatlanul végrehajtja, vagy a szerzıdéstıl elállhat. Elállás esetén a
Kedvezményezett köteles a már igénybe vett támogatást a Támogató részére
haladéktalanul visszafizetni az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamattal
növelt összegben. A még igénybe nem vett támogatás visszavonásra kerül.
9.

A támogatási szerzıdés megszőnése, a szerzıdésszegés és jogkövetkezményei

9.1. A támogatási szerzıdés a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítésével szőnik
meg. A teljesítést megelızıen a Támogató vagy a Kedvezményezett elállása folytán a
szerzıdés felbontásra kerülhet.
9.2. Amennyiben a Program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból
nem kezdıdik meg a 3.3 pontban meghatározott idıpontig, illetve a megvalósítás a
szerzıdésben szereplı ütemezéshez képest legalább 30 napos késedelmet szenved
vagy meghiúsul, a Támogató a szerzıdéstıl elállhat. Ebben az esetben a Támogató a
még igénybe nem vett támogatást visszavonja, a Kedvezményezett pedig köteles a
már igénybe vett támogatást a Támogató részére haladéktalanul visszafizetni az
elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben.
9.3. A Kedvezményezett elállhat a szerzıdéstıl, amennyiben annak teljesítésére a
szerzıdéskötést követıen, neki fel nem róható okból bekövetkezett körülmény folytán,
nem képes. Ebben az esetben a Támogató a még igénybe nem vett támogatást
visszavonja, a Kedvezményezett pedig köteles a már igénybe vett támogatást a
Támogató részére haladéktalanul visszafizetni az elállás idıpontjában érvényes
jegybanki alapkamattal növelt összegben.
9.4. A jelen támogatási szerzıdés megszegésének minısül, ha a Kedvezményezett:
- a pályázat vagy a szerzıdés teljesítése (az elszámolást és az ellenırzést is ideértve)
során valótlan nyilatkozatot tesz vagy ilyen adatot szolgáltat, nyilatkozatát
visszavonja vagy írásbeli bejelentési kötelezettségét nem, illetve 30 napot meghaladó
késedelemmel teljesíti;
- a Program megvalósítása neki felróható okból nem kezdıdik meg a 3.3 pontban
meghatározott idıpontig, illetve a megvalósítás a szerzıdésben szereplı
ütemezéshez képest legalább 30 napos késedelmet szenved vagy meghiúsul;
- a Programot – a támogatási szerzıdés módosítása nélkül – a jelen szerzıdésben
foglaltaktól eltérıen valósítja meg;
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-

a Támogatást részben vagy egészben nem a jogszabályoknak vagy a jelen
szerzıdésnek megfelelıen használja fel;
[a megvalósításhoz szükséges, a szerzıdésben vállalt mértékő saját forrást nem
biztosítja;]
beszámolási kötelezettségét (a szakmai vagy a pénzügyi beszámoló hiányossága
miatt elıírt hiánypótlási kötelezettséget is ideértve) nem vagy késedelmesen teljesíti;
a teljesítés ellenırzését akadályozza;
megırzési kötelezettségeit megszegi;
nem tartja be a közbeszerzésekre vonatkozó elıírásokat, illetve az elıírások
megsértését a Közbeszerzési Döntıbizottság (bíróság) jogerıs határozatában
megállapította;
a szerzıdésben foglalt bármely más kötelezettségét neki felróhatóan megszegi.

9.5. A támogatási szerzıdés fentiek szerinti megszegése esetén a Támogató a
szerzıdéstıl eláll, és a még igénybe nem vett támogatást visszavonja. A
Kedvezményezett köteles a már igénybe vett támogatást a Támogató részére
haladéktalanul visszafizetni az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összegben.
10.

Szerzıi jogok

10.1. A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja mőködési elveinek megfelelıen
a Támogató célja, hogy a Program megvalósításának tényét és eredményét, szakmai
beszámolóját nyilvánosságra hozza, és ez által bárki számára ismertté tegye.
10.2. A Kedvezményezett szavatol azért, hogy a Program megvalósításának eredményeként
létrejött szerzıi mővek, illetve más anyagok nyilvánosságra hozatalát lehetıvé teszi,
amennyiben az a Program megvalósításához szükséges. Ezen belül a
Kedvezményezett szavatol azért, hogy a Program megvalósításának eredményeként
létrejött szerzıi mővek, illetve más anyagok tekintetében a nyilvánosságra hozatalt
harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, illetve az nem sérti harmadik
személy jogait.
10.3. A Kedvezményezett fenntartja a szerzıi jogok gyakorlását, azt a Támogató részére
nem ruházza át.
10.4. A Program megvalósítása során létrejött szerzıi mőveken a Kedvezményezett
feltünteti: „a tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának a
támogatásával jött létre”.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. A Felek a jelen szerzıdés szerinti nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni, és
valamennyi dokumentumot személyes vagy postai kézbesítés útján juttatnak el
egymás részére. A postai úton küldött iratot ajánlott tértivevényes küldeményként kell
feladni. A küldeményeken hivatkozási számként a támogatási szerzıdés iktatószámát
fel kell tüntetni. Amennyiben a Kedvezményezett az elıbbiek szerint feladott
küldeményt a jelen szerzıdésben szereplı – vagy a Támogató felé a szerzıdés
aláírását követıen joghatályosan bejelentett, módosított – címen nem veszi át, vagy az
átvételt megtagadja, a kézbesítés második megkísérlését követı 5. napon a
küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. A Felek közötti kommunikáció egyebekben
elektronikus formában történik.
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11.2. Amennyiben jelen szerzıdés valamely nyilatkozat haladéktalan megtételét írja elı,
arról a nyilatkozat alapjául szolgáló tény vagy esemény bekövetkezésétıl számított
legfeljebb 8 napon belül intézkedni kell.
11.3. Kedvezményezett a jelen szerzıdéssel kapcsolatos tevékenységérıl adott
tájékoztatásában köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a
támogatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjától származik.
11.4. Jelen szerzıdés az aláírása napján lép hatályba és határozott – a 6.7 pontban
szereplı határidıig terjedı – idıtartamra jön létre.
11.5. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény, az Áht. és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
11.6. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Program megvalósítása során a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel jár el.
11.7. A Felek a jelen szerzıdésbıl eredı esetleges jogvitáikat elsısorban tárgyalásos úton
rendezik; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – a pertárgy értékétıl
függıen – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fıvárosi Bíróság kizárólagos
illetékességének.
11.8. A Felek a jelen szerzıdés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.
A Kedvezményezett által megnevezett kapcsolattartó egyben a Program szakmai
felelıse is.
-

A Támogató részérıl:
Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

-

A Kedvezményezett részérıl:
Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

11.9. A mellékletek jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik és a szerzıdésben
foglaltak említése esetén azon a mellékleteket is érteni kell.
Jelen támogatási szerzıdés három, egymással szó szerint megegyezı példányban készült,
amelyekbıl egy példány a Kedvezményezettet, két példány pedig a Támogatót illeti meg.
A felek a szerzıdést elolvasták, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezıt
jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 20…
.............................................
A Kedvezményezett részérıl

............................................
A Támogató részérıl
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