
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a MOL - ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY. (székhely: 1117 Budapest, 

Októberhuszonharmadika utca 18., nyilvántartási száma 01-01-0013160, KSH statisztikai számjel: 

19308265-9499-560-1, adószám: 19308265-2-43), mint támogató (a továbbiakban: , Alapítvány" vagy 

,lámogató") 

másrészről SZERVEZET NEVE: Obec Vydrany, Námestie Sv. Stefana É. 71, nyilvántartási szám: 00228788, 

adószám: 2021129913, Mgr. Ladislav Balódi — starosta obce / polgármester, mint támogatott (a 

továbbiakban: , Támogatott"; Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: , Felek", külön- 

külön úgyis mint , Fél") között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

Preambulum 

Támogató, mint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 

a továbbiakban: , KEKVA tv.", valamint a MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő 

vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIX. törvény alapján létrejött közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a 

KEKVA tv. 5. § (2) bekezdésében, 16. §-ában valamint 1. számú mellékletében meghatározott 

közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a 

jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott 

célokhoz kapcsolódóan a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a határon átnyúló kulturális 

együttműködések és kezdeményezések támogatását. Mindezekre tekintettel az Alapítvány a Határtalan 

Nyár című pályázat keretében biztosított lehetőséget az anyaország határain kívül megvalósuló 

kulturális együttműködések változatos formában történő megvalósítására. 

Az Alapítvány céljaival összhangban a Támogatott a Támogató által kiírt Határtalan Nyár című pályázat 

keretében nyújtott be támogatási kérelmet, melyet a MOL-Új Európa Alapítvány Kuratóriuma pozitív 

elbírálásban részesített. A Támogató által megítélt támogatást a Támogatott a pályázati anyagban 

megjelölt határon túli kulturális rendezvények megszervezésére, a magyar kulturális értékek 

megőrzésére és terjesztésére, valamint közösségösszetartó, több generációt is felölelő programjainak 

megvalósításához használhatja fel. A Támogatott a Támogató által rendelkezésre bocsátott támogatást 

a 2022. június.01 - 2022. augusztus 13-ig felhasználhatja a jelen szerződésben, illetve a pályázati 

kiírásban ismertetett módon. A költségek kiterjednek a programok valamennyi szervezési és 

megvalósítási költségére. 

I. A Szerződés tárgya 

1. Támogató a jelen Szerződés alapján 2000 EUR összegű vissza nem térítendő támogatást (a 

továbbiakban: , Támogatás") nyújt a Támogatott részére, a Támogatott által fenntartott, 

határon túli közösségekhez kapcsolódó, közösségösszetartó és hagyományápoló országos 

hatóspektrumú Nemeshodosi Nagy Lakoma támogatására, amely Támogatás a 2021. évi XIX. 

törvény 2. § (2) bekezdése alapján nem minősül az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 

107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak. 

2. Támogató a Támogatást ellenszolgáltatás igénye nélkül juttatja a Támogatott részére.



3. A Támogatás kizárólag az I.1. pontban meghatározott célból, különösen az alábbi 

tevékenységek, azokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására fordítható: 

e A támogatási összegből finanszírozható a program előkészületeit szolgáló és annak 

magas színvonalú megvalósítását biztosító, illetve elősegítő valamennyi szolgáltatás, 

e úgy mint a Támogatott által szervezett Nemeshodosi Nagy  Lakoma 

rendezvénytechnikai feltételeinek megteremtésére, a színpadtechnika kialakítására, 

LED falak bérlésére, fény- és hangtechnikai feltételek hangosítások beszerzésére, 

bérlésére; 

e a Támogatott által a rendezvényen felléptetni kívánt művészek, meghívottak 

honoráriumának fedezésére, vendégszereplés esetén a szállás, étkezés, valamint az 

ellátással kapcsolatban felmerülő további költségek fedezésére; 

e — a program kommunikációs költségeinek fedezésére, nyomdai költségek biztosítására. 

e A Támogatott szintén biztosíthatja a támogatás terhére a programhelyszín őrzését, 

felügyeletét, bérelt mobil szaniterek használatát, területbérlést, tereprendezést. 

4. Támogató a Támogatást támogatási előlegként egy összegben folyósítja a Támogatott részére 

a jelen Szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül a Támogatott VÚB Banknál 

vezetett számla IBAN: SK9302000000000922722122 számú (SWIFT kód: SUBASKBX) 

bankszámlájára történő átutalás útján. Konverziós utalás esetén ennek költségei a Támogatottat 

terhelik. A Támogató fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával 

teljesítettnek tekintendő. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra 

vagy bankszüneti napra esik, akkor a Támogató az azt követő munkanapon jogosult teljesíteni. 

5. Támogatott a Támogatást 2022. június.01 valamint 2022. augusztus 13 ig terjedő időszak alatt, 

kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott cél és tevékenység megvalósításával 

összefüggésben felmerült — fizikailag és pénzügyileg is teljesített és dokumentált — közvetlen, 

valamint önköltség számításokkal alátámasztott közvetett költségek finanszírozására 

használhatja fel. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. augusztus 13. 

6. A Támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtásának határideje a felhasználási 

határidőt követő 30. nap. A beszámolóban a Támogatott tételesen, bizonylatokkal 

alátámasztva, a számviteli előírásoknak megfelelően köteles bemutatni a Támogatással 

finanszírozott költségek és ráfordítások teljes körét. 

I. A Támogatott kötelezettségei és nyilatkozatai 

1. Támogatott kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok és információk valósak, 

illetőleg, hogy a jelen Szerződésben megjelölt tárgyban korábban, vagy egyidejűleg más 

támogatási kérelmet nem nyújtott be. Támogatott egyúttal a jelen Szerződés aláírásával 

kijelenti, hogy a támogatási kérelmében megjelölt és jelen Szerződés tárgyát képező támogatási 

tevékenységre a jelen Szerződésben meghatározott támogatási időszakra nem vett igénybe más 

támogatást. Nyilatkozik továbbá arról, hogy a jelen Szerződésben megjelölt támogatási 

összegre, valamint az egyéb célra kapott támogatásokra, vagy bármely forrásból rendelkezésre 

álló pénzösszegekre vonatkozó nyilvántartásokat elkülönítetten kezeli. 

2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatást kizárólag a jelen Szerződésben 

meghatározott célra használja fel.



3. Támogatott a Támogatás felhasználása során köteles a kereskedelmi ésszerűség 
követelményeit szem előtt tartani és a jó gazda gondosságának megfelelően eljárni. Ennek 
során a Támogatásból eszközölt kifizetések az adott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában 
nem térhetnek el kirívóan a szokásos kereskedelmi forgalomban alkalmazott piaci áraktól 

4. Támogatott kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb megszüntetésre irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

5. Támogatott kifejezetten hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a Támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásának Támogató, illetve jogszabályban erre feljogosított egyéb 
szerv általi ellenőrzéséhez. 

6. Támogatott nyilatkozik, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, 

amely a Támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

7. Támogatott kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint a Támogató részére visszafizeti, a Támogatás szabályszerű felhasználásáért a 
Támogatott teljes körű felelőséggel tartozik. 

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: , Infotv.") 33. §-a, 

valamint 1. számú melléklete alapján a Támogatott nevét, a támogatás célját, valamint összegét 
nyilvánosságra hozhatja, továbbá a Támogató közérdekű adatigénylés címzettje lehet. 

9. Támogatott vállalja, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 91.§ (2) bekezdésében 
előírt bejelentési kötelezettségnek a jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül eleget tesz. 

II. Beszámolásra vonatkozó szabályok 

1. Támogatott a támogatott tevékenységéről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásáról köteles tételes pénzügyi elszámolást, képi dokumentációval ellátott 
szakmai beszámolót és nyilatkozatot tenni legkésőbb a felhasználási határidőt követő 30. 
napig. Támogatott a beszámolás keretében köteles benyújtani a jelen szerződés mellékletét 
képező, hiánytalanul kitöltött mellékleteket. A beszámolás során legfeljebb 1096-os eltérés 
megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai közötti a Támogatott 
írásbeli indoklási kötelezettsége mellett. A 1096-ot meghaladó mértékű eltérés abban az 
esetben fogadható el, ha a Támogatott előzetesen módosítási kérelmet nyújtott be, amely 

a Támogató által elfogadásra került. 

2. Pénzügyi elszámolás 

2.1.A pénzügyi elszámolás keretében a Támogatott köteles benyújtani tételes számla- 
illetve kifizetési összesítőt, és az ezeket alátámasztó záradékolt számlákat, illetve egyéb, 

a kifizetést hitelesen igazoló dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a 
támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával 

összefüggésben felmerült költségeket az alábbiak szerint: 

a kifizetést igazoló számviteli bizonylat típusa, sorszáma



a — kiállítás kelte 

um — teljesítés kelte 

a — gazdasági cselekmény rövid leírása magyar nyelven 

un — nettó összeg 

m — bruttó összeg 

an "a támogatás terhére elszámolt összeg 

a — számviteli bizonylat kiállítója 

2.2. Az elszámolást a támogatás pénznemében, a támogatási összeg konverziós utalás útján 

történő kifizetése esetén pedig a célszámla pénznemében, a teljes támogatási összegre 

vonatkozóan szükséges elkészíteni. 

Szakmai beszámolás 

3.1. A Támogatott szakmai beszámolójában részletesen köteles bemutatni a támogatott 

tevékenység szakmai vonatkozásait, a megvalósítás eredményességét és le kell vezetnie 

a kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Támogatott képviseletérre jogosult 

aláírásával látja el. 

A beszámoló határidőben történő benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő 

adattartalommal történő teljesítése esetén a Támogató írásban, póthatáridő tűzésével 

felszólítja a Támogatottat a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányok pótlására. 

A beszámoló elfogadásáról annak benyújtásától számított 30 napon belül dönt a Támogató, 

melyről a Támogatottat értesíti. 

Támogatott a beszámolóban kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatott 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket szerepeltetheti. Támogatott köteles a 

beszámoló benyújtásával egyidejűleg a Támogatás fel nem használt részét a Támogató részére 

visszafizetni. 

IV. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 

Támogató, illetőleg a Támogató megbízottja jogosult a Támogatás felhasználásának 

ellenőrzésére. Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a Támogatás 

igénybevétele alatt, a támogatási időszak lejártakor, a beszámoló benyújtásakor, valamint a 

beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. 

Támogató a Támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti, ennek keretében a Támogatottat 

bármikor nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra hívhatja fel. 

Támogatott köteles az ellenőrzésben hatékonyan közreműködni, a Támogatóval együttműködni 

és az ellenőrzést végző személy részére a Támogatott irataiba betekintést engedni. 

V. Szerződésszegés, felmondás, elállás 

Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 

a) hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló, valótlan nyilatkozatot tett, vagy hamis adatot szolgáltatott a támogatási 

kérelem benyújtásakor,



b) a bíróság támogatási időszak alatt meghozott jogerős végzése alapján a Támogatott 

felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

c) a támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 

visszavonja, 

d) a Támogatott a Támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzésére irányuló 

eljárást akadályozza, 

e) Támogatott a beszámolási kötelezettségét a Támogató felhívására nem, vagy nem 

megfelelően teljesíti, 

f) Támogatott a támogatást nem a jelen Szerződésben meghatározottak szerint használja 

fel, 

g) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik. 

A Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik Félhez eljuttatott írásbeli 

értesítéssel, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét 
súlyosan megsérti és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felhívást követően, a 
felhívásban megjelölt határidőben. Nincs szükség írásbeli felhívásra és a Szerződés azonnali 

hatállyal felmondható amennyiben a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett 

Féltől nem várható el a továbbiakban a Szerződés fenntartása. 

A jelen cím 1. és 2. pontjában szabályozott esetekben a VI. címben foglaltak megfelelően 

alkalmazandók. 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis 
maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem 

függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében. A szerződéses határidők a vis maior időtartamával 
meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek 
kötelesek egyeztetést lefolytatni a Szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az 

egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal 

felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a Szerződés alapján a 

felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint 

haladéktalanul lefolytatják a Szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis 
maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról 

történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 

felel. 

VI. A Támogatás visszafizetése 

A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása, továbbá a Szerződés felmondása, illetőleg attól való elállás esetén a Támogatott 

a jogosulatlanul igénybe vett Támogatás összegét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.



2. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti a Támogatottat. Támogatott a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Támogató írásbeli felszólításának kézhezvételét 

követő 30 napon belül köteles visszafizetni, a Támogató által a fizetési felszólításban megjelölt 

bankszámlára. 

VII. A Szerződés módosítása 

1. A jelen Szerződés -— amennyiben a felek a Szerződésben az elektronikus úton való 

szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg - csak írásban, papír alapon 

módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott 

adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró 

szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az 

érintett Fél a másik Felet — az eset körülményeitől függően — vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni. 

VIII. Együttműködés, kapcsolattartás 

1. A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek kapcsolattartóik útján együttműködni, így 

különösen kötelesek egymást tájékoztatni a Szerződés teljesítését érintő lényeges 

körülményekről. 

Támogató kapcsolattartója: 

neve:  Balics Dóra 

munkaköre:  — támogatási munkatárs 

cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 11. 

mobil: --3630984 2132 

e-mail: dbalics omolalapitvany.hu 

Támogatott kapcsolattartója: 

neve:  Fitos Mária 

feladata: Koordinátor, rendezvényszervező 

cím: 930 16 Vydrany 71 

mobil: 421 917 175 910 

e-mail: ocuOvydrany.sk 

2. Amennyiben a Szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján 

történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen Szerződésben meghatározott értesítési címére, 

illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, 

a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége 

esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek 

tekintendő. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés III., V. és VI. címében foglalt nyilatkozatok kivételével, 

a Szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül 

értesítik egymás. A Támogatónak és a Támogatottnak a Szerződés teljesítése során eljáró 

kapcsolattartóinak elérhetőségeit VIII.1. pont tartalmazza. A fenti kapcsolattartók által 
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elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől 

számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. 

Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a Szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások 

cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Támogatotthoz, illetve a 
Támogatóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak 
tekintenek. A Szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek 
tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy 
azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha 
alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. 

Abban az esetben, ha a küldő Fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét 
illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a 
levelet nem a feladóként megjelölt személy részére, vagy nem a megérkezett tartalommal 

küldte el. 

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a Szerződés aláírásának 
időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során 
a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről 
haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért 

felelősséggel tartoznak. 

Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben 
minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen Szerződés 
kifejezetten megengedi. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés elektronikus úton küldött 

levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg. 

IX. Titoktartás 

A Felet a Szerződés teljesítése keretében a Szerződés hatályba lépése előtt és ezt követően 
tudomására jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség 
terheli. Egyéb — minősített adatnak nem minősülő — bizalmas információk átadására, vagy 
nyilvánosságra hozatalára egyik Fél sem jogosult, kivéve a Szerződés lényeges tartalmi elemeire, 
azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és összegére vonatkozó információkat, illetve 
mindazon rendelkezést, melyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában 
jogszabály írja elő. 

A minősített adatra vonatozó titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés lejárta, illetve 
bármely okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a Szerződéssel 
kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk 

tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megfelelő módon tájékoztatják munkavállalóikat, 
közreműködőiket a jelen Szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségről, és utasítják 

őket ezen kötelezettségek betartására.



4. Támogatott tudomásul veszi, hogy az Infotv. szerinti adatok nyilvánosságra hozatalát Támogató 

még üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a Felek által ebből a célból meghatározott 

természetes személy kapcsolattartók személyes adatait (név, e-mail cím) a hatályos 

jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 2016/679 

Rendeletében (2016. április 27.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik, azokat kizárólag 

a jelen Szerződés teljesítése során, a Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése 

céljából használják fel. A Felek jogos érdeke jelen Szerződéssel összefüggő kapcsolattartás, a 

szerződéses kötelezettségek teljesítése. Felek rögzítik továbbá, hogy a kapcsolattartó 

személyeket megfelelő módon tájékoztatják személyes adataik kezeléséről és biztosítják 

számukra adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójukban 

foglaltaknak megfelelően. 

X. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, 

az a többi rendelkezés, illetve a Szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az 

érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték 

volna meg. 

2. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben szabályozott valamennyi kérdést — ideértve a 

Szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és 

kötelezettségek kérdését is — a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. 

3. Jelen Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Szerződésből 

adódó jogviták rendezésére a magyar bíróság joghatóságát kötik ki. Felek vitájukat a mindenkor 

hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróság előtt 

rendezik. 

4. Jelen Szerződés képezi a Feleknek a Szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását. A jelen 

Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, 

illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon 

szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve 

mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá 

semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és 

rendszeresen alkalmazott szokás. 

5. Jelen Szerződés hatálya a felek általi aláírásának napján kezdődik és a Szerződésben vállalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. 

6. Jelen Szerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből két 

példány a Támogatót, két példány a Támogatottat illeti meg.



7. Jelen Szerződést a felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elolvasás és értelmezés után aláírásukkal látták el. 

Kelt: Budapest, 2022. 
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