Iktatószám: AL/..…/2013.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről:

a Gazdasági Versenyhivatal
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
adószáma: 15325275-1-41
számla száma: 10032000-01468223-00000000 (Magyar Államkincstár)
képviseli: Tevanné dr. Südi Annamária, főtitkár;
(a továbbiakban: Támogató)

másrészről:

a…
székhelye: …
adószáma: …
számla száma: … (… Banknál)
képviseli: …
(a továbbiakban: Kedvezményezett)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

A támogatási szerződés tárgya

1.1. A Támogató az általa GVH/2013. számon kiírt pályázati felhívás alapján egyszeri vissza
nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: jelen szerződés) szerint a Kedvezményezett, mint nyertes
pályázó részére a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező pályázatban (a
továbbiakban: Pályázat) részletezett, általa vállalt pályázati program (a továbbiakban:
Program) megvalósításához.
1.2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Programot a pályázati
felhívásban és a Támogató Támogatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően
megvalósítja, illetve a Támogatást kizárólag a Program megvalósítására fordítja, és a
Programot kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében
működteti. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Támogatást
más harmadik személy vagy szervezet részére nem adja tovább, és a Támogatás terhére
további támogatást nem nyújt.
2.

A támogatás célja

A Támogatás célja a Program megvalósítása révén a magyarországi és az európai uniós
versenykultúrához, illetve tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztéséhez és
terjesztéséhez történő hozzájárulás.
3.

A támogatandó program leírása

3.1. A Program magában foglalja a következőket:
…

3.2. A Kedvezményezett köteles a Program megvalósítását a jelen szerződés aláírását
követően haladéktalanul/30 napon belül megkezdeni. A Program megvalósításának
végső határideje: … A Kedvezményezett köteles a Támogatót minden olyan
körülményről – például a Kedvezményezett személyében, szervezetében bekövetkezett
változásról – haladéktalanul tájékoztatni, amely a Program – határidőre történő –
megvalósítását érinti.
3.3. A Program részletes leírását, valamint megvalósításának módját és ütemezését a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázat és a pályázati eljárás során
keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák (1. számú melléklet).
4.

A támogatás összege és folyósítása

4.1. A Támogatás összege a döntés értelmében … Ft, azaz … forint. (A támogatási összeg
nem tartalmazza a megvalósítási költségek általános forgalmi adóját.)
4.2. A Támogatás összege a 10. pontban részletezett felhasználási jogra tekintettel került
meghatározásra.
4.3. A Kedvezményezett előlegre nem jogosult.
4.4. A Támogatás utófinanszírozás formájában kerül a Kedvezményezett részére folyósításra
a Támogató jelen szerződésben megjelölt számlájáról a Kedvezményezett jelen
szerződésben megjelölt számlájára történő átutalással a Program megvalósításának és
elszámolásának elfogadása esetén, az azt követő 30 napon belül. A Kedvezményezett az
elszámolást a jelen szerződés 6. pontjában részletezetteknek megfelelően köteles
elkészíteni.
4.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatás folyósítása részletekben, a
Program egyes részeredményeinek megvalósítása és elszámolása elfogadását követően,
a felmerült költségek arányában, az alábbi ütemezéssel történik.
…
…
A folyósítás feltételei megegyeznek a 4.3-4.4 pontokban foglaltakkal, azzal, hogy az
egyes részeredmények megvalósításáról külön elszámolást, majd a Program
befejeztével a teljes Programra vonatkozó elszámolást kell benyújtani.
4.6. A Támogató az elszámolást a beérkezését követő 60 napon belül ellenőrzi, ezen belül az
elszámolást a beérkezését követő 30 napon belül nyilatkozik a Kedvezményezett felé az
elszámolás hiánypótlási szükségességéről. A Támogató a 60 napos nyilatkozati
határidőt meghosszabbíthatja, amennyiben az elszámolás ellenőrzése hosszabb időt vesz
igénybe, azonban a Támogató az elszámolás ellenőrzését legkésőbb 2014. május 31-ig
befejezi.
4.7. Ha az elszámolás tartalmával kapcsolatban bármely okból kifogás merül fel, illetve az
elszámolás nem alkalmas a Támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználásának
ellenőrzésére, a Támogató egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a
Kedvezményezettet, amennyiben a kifogásolt hiba vagy hiányosság a Támogató
megítélése szerint 15 napon belül javítható, illetve pótolható.
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4.8. Hiánypótlásra való felszólítás esetében, amennyiben a Kedvezményezett a Támogató
által kifogásolt hibát vagy hiányosságot 15 napon belül nem javítja, illetve pótolja, a
kifogásolt hiba vagy hiányosság arányában kifizetésre nem kerülhet sor. Amennyiben a
Támogató a kifogásolt hiba vagy hiányosság pótlása érdekében nem kér hiánypótlást a
Kedvezményezettől, mert a kifogásolt hiba vagy hiányosság 15 napon belül, racionális
keretek között nem javítható, illetve pótolható, a Támogató jogosult a Támogatás
összegét a Támogató Támogatási útmutatójában foglaltaknak megfelelően csökkenteni.
4.9. A kifizetés a Program megvalósítása során felmerült és az elszámolásban szerepeltetett,
elfogadható költségekhez igazodik. Ha az elszámolás alapján a Program
megvalósításának költségei eltérnek az tervezettől, a Támogatás összegét is arányosan
csökkenteni kell. Amennyiben a megvalósítás költségei meghaladják a tervezettet, a
megítéltnél nagyobb összegű Támogatás ebben az esetben sem folyósítható.
4.10. A Támogató a Támogatást visszatartja, ha a tudomására jut, hogy a Kedvezményezett
esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozást (a továbbiakban:
köztartozás) halmozott fel jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt, vagy ha a
Kedvezményezett ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás
indult / ha a Kedvezményezett megszüntetése érdekében bíróság előtt eljárás indult,
illetve ha a Kedvezményezett tevékenységét szünetelteti, továbbá ha a
Kedvezményezett nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50.§ (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) meghatározott követelményeknek. A
Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet a visszatartásról. A Támogatás
visszatartása a Kedvezményezett jelen szerződésben 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.
4.11. A Kedvezményezett 60 napon belül igazolhatja a Támogató felé a köztartozás
megfizetését, a csődeljárásban a csődegyezség megszületését, továbbá a felszámolási /
végelszámolási eljárás – a cég megszűnése nélkül történő – megszüntetését / a
Kedvezményezett megszüntetése érdekében bíróság előtt indult eljárás megszüntetését,
illetve a Kedvezményezett tevékenysége folyamatosságát, folytatását, továbbá az Áht.
50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeiknek, így a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek megteremtését. Ezen esetekben a Támogató a visszatartást feloldja,
egyebekben a szerződéstől elállhat. Elállás esetén a szerződésszegés esetére
meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni (9. pont).
5.

A támogatás felhasználása

5.1. A Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített módon és
célra használhatja fel.
5.2. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján nyújtott Támogatás mellett …Ft,
azaz … forint saját forrást biztosítani és azt a Program költségeinek fedezésére
fordítani.
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5.3. A Kedvezményezett a Program megvalósításával kapcsolatos költségek finanszírozása
során a számviteli előírások betartásával köteles eljárni.
5.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás nem használható fel
eszközbeszerzésre.
6.

Elszámolás és a támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1. A Támogatás folyósítása a Kedvezményezett által benyújtott, és a Támogató által
elfogadott, a Program megvalósításáról szóló elszámolás alapján történik.
6.2. Az elszámolás szakmai és pénzügyi elszámolásból áll, amelyeket a Támogatási
útmutató 10. (szakmai) és 11. (pénzügyi) mellékleteiben foglalt formanyomtatványok és
az Excel elszámoló lap megfelelő kitöltésével kell elkészíteni.
6.3. A Kedvezményezettnek az elszámolást a Program, illetve a Program részeredménye
megvalósításától számított legkésőbb 30 napon belül kell eljuttatnia a Támogató
részére. A Kedvezményezettnek a Program befejeztével a megvalósításától számított
legkésőbb 30 napon belül a teljes Programra vonatkozó elszámolást kell benyújtania.
6.4. A megfelelően kitöltött, aláírt elszámolási formanyomtatványokat és a jelen szerződés
és a Támogatási útmutató szerint az igazolásukra szolgáló iratokat papír alapon egy
példányban, az Excel elszámoló lapot elektronikusan, valamint a fentieknek megfelelő
formanyomtatványokat szkennelve, elektronikusan (CD/DVD lemezen, illetve pen
drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címre) kell
benyújtania a Kedvezményezettnek. Az elektronikus levél útján küldött elszámolás csak
a Támogató elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.
6.5. A szakmai elszámolás tartalmazza a Program megvalósításának – a Program szakmai
felelőse által összeállított – összegzését és szakmai értékelését, ideértve azt is, hogy a
Program mennyiben járult hozzá a 2. pontban lefektetett célkitűzésekhez, illetve –
amennyiben rendelkezésre áll – a Program résztvevői / célcsoportja által készített
értékelést. A szakmai elszámoláshoz mellékelni kell a Program eredményeképpen
született …. egy példányban.
6.6. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a Program megvalósításának pénzügyi összegzését
és a 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 – a 2. pontban
lefektetett céloknak és a Támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelő,
szerződésszerű – felhasználásának részletes ellenőrzésére. Az elszámoláshoz az
elszámolandó eredeti számlákat el kell látni a következő záradékkal: „A finanszírozás a
Gazdasági Versenyhivatal által biztosított támogatás terhére történt.” (lehet rövidíteni:
GVH). A záradékolt eredeti számlákról másolatot kell készíteni, amelyen a
Kedvezményezett törvényes képviselője aláírásával – szükség esetén a szervezet
bélyegzőjével –, és keltezéssel igazolja, hogy azok az eredetivel mindenben
megegyeznek. Az elszámolás pénzügyi részéhez csatolni kell az elszámolandó
számlamásolatokat és a költségtételeket a Programmal közvetlenül összekapcsoló
dokumentummásolatot, nyilatkozatot, valamint a költségtételek kiegyenlítését igazoló
banki terhelési összesítőt/bankszámlakivonatot vagy pénztár kiadási bizonylatot.
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6.7. A Kedvezményezett a Program megvalósítása során a Támogatás terhére kötött,
100.000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak
megsértése a jelen szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése
érdekében történt kifizetés a pénzügyi elszámolás során nem vehető figyelembe.
6.8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási döntésről szóló értesítés
kézhezvételét megelőző keltezésű és kiegyenlítésű, valamint a jelen szerződésben a
Program elszámolásának (...) határidejeként megjelölt időpontot követő keltezésű és
kiegyenlítésű számla nem kerülhet elszámolásra.
6.9. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Program megvalósítását és a Támogatás,
felhasználását a Támogató vagy az általa megbízott személy, valamint a jogszabály által
erre feljogosított szervek akár a megvalósítás során, akár a befejezést követően
ellenőrizzék. Ennek érdekében köteles a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
dokumentumokat (a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódókat is ideértve) elkülönítetten
és naprakészen nyilvántartani, illetve a jelen szerződés megszűnésétől számított
legalább 10 évig megőrizni. Az iratmegőrzésre vonatkozó kötelezettségek mellett a
Kedvezményezett köteles az egyéb jogszabályokban – különösen az Art.-ben és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozóan –
meghatározott megőrzési előírások megtartására is.
6.10. A Program megvalósításának, a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének, valamint
a rendeltetésszerű és a Támogatási útmutatónak megfelelő támogatás-felhasználás
ellenőrzésének érdekében a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenőrzést
végző személy helyszíni ellenőrzést végezzen, minden vonatkozó dokumentumot
megvizsgáljon, azokról másolatot, kivonatot készítsen és a teljesítés során eljáró
személyektől írásban, vagy szóban felvilágosítást kérhessen, illetve az ilyen
felvilágosítást köteles megadni.
6.11. A Támogató a fentieknek megfelelően a Program megvalósítása során elszámolt
költségek jogszabályoknak, a Támogatási útmutatónak és a jelen szerződésnek való
megfelelése ellenőrzésére szúrópróba-szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet. A
Támogató helyszíni ellenőrzést lefolytató munkatársának nevéről a Támogató
előzetesen írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet, megjelölve a helyszíni ellenőrzés
várható időpontját.
7.

Nyilatkozatok

7.1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy:
- a Támogató által a Program megvalósítása, és elszámolása, továbbá jelen szerződés
megkötése során az adatszolgáltatásban valótlan információkat nem közölt, illetve
információt nem hallgatott el;
- jelen szerződés megkötésének időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás,
végelszámolás alatt / megszüntetése érdekében bíróság előtti eljárás nem indult, nem
áll törlés, vagy megszüntetés alatt, illetve tevékenységét nem szünetelteti, valamint
tudomásul veszi, hogy az említett eljárások megindulása esetén támogatásra nem
jogosult;
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-

-

-

-

jelen szerződés megkötésének időpontjában 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 közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) szerint nem összeférhetetlen, illetve a törvény
szerinti esetleges érintettségének közzétételét kérelmezte, valamint tudomásul veszi,
hogy összeférhetetlenség esetén, illetve esetleges érintettségének közzététel iránti
kérelmének hiánya esetén támogatásra nem jogosult;
az államháztartásból vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott támogatási
szerződéssel kapcsolatban kötelezettségei teljesítése körében nem követett el – jogerős
bírósági ítéletben megállapítottan – súlyos szerződésszegést;
az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően átlátható
szervezetnek minősül;
jelen szerződés alapján elszámolt, 6.6.-6.8. pont szerinti számlákat és más
bizonylatokat más támogató felé nem számolja el.

7.2. A Kedvezményezett köteles a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban
bejelenteni a Támogatónak, és szükség szerint jelen szerződés módosítását
kezdeményezni, ha a 7.1 pont alapján tett nyilatkozataiban vagy bármely más adatban (a
Kedvezményezett azonosító adatait, a képviselő és a szakmai felelős személyét is
ideértve), illetve a jelen szerződés teljesítését érintő körülményben változás áll be.
7.3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a honlapján a Kedvezményezett
nevét, a Program elnevezését és rövid leírását, a megítélt és a ténylegesen folyósított
Támogatás összegét, valamint jelen szerződés és esetleges módosításainak, illetve a
megvalósítás határidejének dátumát és a megvalósítás eredményét közzéteszi.
7.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közpénztv. rendelkezéseinek megfelelően
7.3 pont szerinti adatokat, valamint a Program elszámolását (a Kedvezményezett
szenzitívnek minősíthető adatainak – pl. bankszámlaszám – titkosítása és a pénzügyi
elszámoláshoz kapcsolódó igazoló dokumentumok mellőzése mellett) a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is közzéteszi. A Kedvezményezett továbbá
kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem
tagadja meg.
8.

A támogatási szerződés módosítása

8.1. A jelen szerződésben foglalt adatok változása esetén kezdeményezni kell a szerződés
módosítását.
8.2. Ha a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a Programot csak a jelen
szerződésben foglaltaktól eltérően vagy csak részben, valamely jelen szerződésben
nevesített részeredmény tekintetében tudja megvalósítani, továbbá ha a végrehajtás
során nyilvánvalóvá válik, hogy a Program megfelelő megvalósítása a jelen
szerződésben foglaltaktól eltérő megoldást igényel, a Kedvezményezett indokolt
kérelmével kezdeményezheti a Támogatónál jelen szerződés módosítását. A jelen
szerződés – ez utóbbi okból történő – módosítására legfeljebb a Program
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megvalósításának végső határidejét megelőző 60. napig van mód. A változtatás nem
érintheti a 2. pontban és a Támogatási útmutatóban lefektetett célkitűzéseket.
8.3. A Támogató 30 napon belül dönt a módosítási kérelemről. Amennyiben a Támogató a
módosításhoz nem járul hozzá, a Kedvezményezett a Programot a jelen szerződésben
foglaltak szerint változatlanul végrehajtja, vagy a jelen szerződéstől elállhat. Elállás
esetén a Kedvezményezett köteles a már igénybe vett Támogatást a Támogató részére
haladéktalanul visszafizetni. A még igénybe nem vett Támogatás visszavonásra kerül.
8.4. A jelen szerződés 3.2. pontjában rögzített megvalósítási határidő módosítása
(hosszabbítása) nem lehetséges.
9.

A támogatási szerződés megszűnése, a szerződésszegés és jogkövetkezményei

9.1. A jelen szerződés a szerződésben foglalt kötelezettségek Kedvezményezett és Támogató
általi teljesítésével szűnnek meg. A teljesítést megelőzően a Támogató vagy a
Kedvezményezett elállása folytán a jelen szerződés megszüntethető.
9.2. Amennyiben a Program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból
nem kezdődik meg a 3.2. pontban meghatározott időpontig, illetve a megvalósítás
legalább 30 napos késedelmet szenved vagy meghiúsul, a Támogató a jelen szerződéstől
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.
9.3. A Kedvezményezett elállhat a jelen szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a
szerződéskötést követően, 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.
9.4. A jelen szerződés megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett:
- a Program megvalósítása, és elszámolása, továbbá a jelen szerződés megkötése 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 kezdődik meg a 3.2. pontban
meghatározott időpontig, illetve a megvalósítás legalább 30 napos késedelmet szenved
vagy meghiúsul;
- a Programot – a jelen szerződés módosítása nélkül – a jelen szerződésben foglaltaktól
eltérően valósítja meg;
- a Támogatást részben vagy egészben nem a jogszabályoknak vagy a jelen
szerződésnek megfelelően használja fel;
- elszámolási kötelezettségét (a hiánypótlási kötelezettséget is ideértve) nem vagy
késedelmesen teljesíti;
- a megvalósítás és az elszámolás ellenőrzését akadályozza;
- megőrzési kötelezettségeit megszegi;
- a jelen szerződésben foglalt bármely más kötelezettségét neki felróhatóan megszegi.
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9.5. A jelen szerződés fentiek szerinti megszegése esetén a Támogató a jelen szerződéstől
eláll, és a még igénybe nem vett Támogatást visszavonja. A Kedvezményezett köteles a
már igénybe vett Támogatást a Támogató részére az elállás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben haladéktalanul visszafizetni.
10.

Szerzői jogok

10.1. A Támogató célja, hogy a Program megvalósításának tényét és eredményét
nyilvánosságra hozza, és ez által bárki számára megismerhetővé tegye.
10.2. A Kedvezményezett hozzájárul a Program megvalósításának eredményeként létrejött
szerzői művek, illetve más anyagok nyilvánosságra hozatalához. A Kedvezményezett
továbbá hozzájárul a Program megvalósításának eredményeként létrejött és
nyilvánosságra hozott szerzői művek, illetve más anyagok tekintetében a térben, időben
és formában nem korlátozott, Támogató általi felhasználáshoz a Kedvezményezett
megfelelő feltüntetése, hivatkozása mellett.
10.3. A Kedvezményezett szavatol azért, hogy a Program megvalósításának eredményeként
létrejött szerzői művek, illetve más anyagok tekintetében a nyilvánosságra hozatalt
harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, illetve az nem sérti harmadik
személy jogait.
10.4. A Kedvezményezett ugyanakkor fenntartja az egyéb szerzői jogok gyakorlását, azt a
Támogató részére nem ruházza át.
10.5. A Program megvalósítása során létrejött szerzői műveken a Kedvezményezett feltünteti
a Gazdasági Versenyhivatal logóját.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. A Felek a jelen szerződés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat írásban kötelesek
megtenni, és valamennyi dokumentumot személyes vagy postai kézbesítés útján
juttatnak el egymás részére. A küldeményeken hivatkozási számként a szerződés
iktatószámát fel kell tüntetni: AL/……/2013.
11.2. A postai úton küldött iratot a Támogató ajánlott tértivevényes küldeményként adja fel.
Amennyiben a Kedvezményezett az előbbiek szerint feladott küldeményt a jelen
szerződésben szereplő – vagy a Támogató felé a jelen szerződés aláírását követően
joghatályosan bejelentett, módosított – címen nem veszi át, vagy az átvételt megtagadja,
a kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldeményt kézbesítettnek kell
tekinteni.
11.3. A Felek közötti kommunikáció egyebekben elektronikus levél formájában, illetve
telefonon történik.
11.4. Amennyiben jelen szerződés valamely nyilatkozat vagy más kötelezettség haladéktalan
megtételét írja elő, arról a nyilatkozat alapjául szolgáló tény vagy esemény
bekövetkezésétől számított legfeljebb 8 napon belül intézkedni kell.
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11.5. A Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről adott
tájékoztatásában köteles feltüntetni a Támogatás tényét, valamint azt, hogy a Támogatás
a Gazdasági Versenyhivataltól származik.
11.6. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és határozott – a 6.9. pontban szereplő
határidőig terjedő – időtartamra jön létre.
11.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Áht. és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. rendelkezései
irányadóak.
11.8. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
rendezik, ennek eredménytelensége esetén polgári peres eljárás keretében, bíróság útján
rendezik.
11.9. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. A
Kedvezményezett által megnevezett kapcsolattartó egyben a Program szakmai felelőse
is.
-

A Támogató részéről:
Név: …
Telefonszám: …
Fax: …
E-mail: versenykultura@gvh.hu

-

A Kedvezményezett részéről:
Név: …
Telefonszám: …
Fax: …
E-mail: …

11.10. A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a
szerződésben foglaltak említése esetén azon a mellékleteket is érteni kell.
Jelen támogatási szerződés három / négy, egymással szó szerint megegyező példányban
készült, amelyekből egy / két példány a Kedvezményezettet, két példány pedig a Támogatót
illeti meg.
A Felek a jelen szerződést elolvasták, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2013. …
..............................................
A Kedvezményezett részéről

...............................................
A Támogató részéről
Ellenjegyzem: …………………………..
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