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„A” RÉSZ: JOGI ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK
1. CIKK - FELELŐSSÉG
1.1

Projektgazda kizárólagos felelősséggel tartozik a szerződésből eredő valamennyi jogi kötelezettség
teljesítéséért.

1.2

Program Operátor nem vonható felelősségre a szerződésből eredő rajta kívül álló okokból
keletkezett kárért. Ennek következtében Program Operátor nem teljesít semmilyen olyan kártérítési
vagy kártalanítási igényt, amely ilyen követelésből fakad.

2. CIKK – ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
2.1

Projektgazda minden szükséges intézkedést megtesz az összeférhetetlenség kiküszöbölése
érdekében. Összeférhetetlenséget idéz elő különösen a gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti
hovatartozás, családi vagy érzelmi ok vagy bármely egyéb közös érdek, különös tekintettel az EGT
Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012 (XI.16) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 18.§-ban felsorolt
körülményekre. Projektgazda tudomásul veszi, hogy összeférhetetlenség – így különösen a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a –
fennállása esetén a Program Operator jogosult szabálytalansági eljárást indítani és pénzügyi korrekciót
megállapítani, valamint a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményét alkalmazni.

2.2

Projektgazda kötelezettséget vállal, hogy késedelem nélkül, írásban Program Operátor
tudomására hoz minden olyan eseményt, körülményt, amely a projekt végrehajtása során
összeférhetetlenséget eredményezhet,. Projektgazda kötelezettséget vállal arra, hogy megtesz minden
szükséges lépést az összeférhetetlenség elhárítása érdekében.

2.3

Program Operátor fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a fenti intézkedések teljesítését,
szükség esetén határidő tűzésével további intézkedések végrehajtására hívhatja fel a Projektgazdát.

3. CIKK – EREDMÉNYEK TULAJDONJOGA/FELHASZNÁLÁSA
3.1

Jogszabály és jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában, a projekt eredményeinek, ezen belül a
szellemi alkotáshoz fűződő jogok és az iparjogvédelmi oltalom alá tartozó jogok, valamint a
kapcsolódó beszámolóknak és egyéb dokumentumoknak a szerzői joga Projektgazda tulajdonába
kerülnek.

3.2

Projektgazda az üzleti titok kivételével biztosítja Program Operátornak a projekt eredményeinek
szabad felhasználását iparjogvédelmi és a szerzői jogi rendelkezésekkel összhangban. Program
Operátor és Projektgazda kötelezettséget vállal az üzleti titok megtartására a Polgári törvénykönyv
szabályai szerint.

4. CIKK – NYILVÁNOSSÁG
4.1

Projektgazda köteles a projektre vonatkozó valamennyi publikáció, illetve sajtóközlés esetén –
beleértve a konferenciákat és szemináriumokat is – feltüntetni, hogy a projekt az EGT Finanszírozási
Mechanizmus támogatásában részesült.
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4.2

Projektgazda köteles – a Kommunikációs segédletek projektgazdáknak című dokumentumoknak1
megfelelően – feltüntetni bármilyen, a támogatásból terjesztett, publikált dokumentumon, a
támogatásból megvalósított terméken vagy anyagon és bármilyen sajtóközlésben vagy interjúban azt,
hogy a támogatást az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében kapta. Az EGT Finanszírozási
Mechanizmus támogatására való hivatkozást közvetlenül követnie kell a kiadó azon nyilatkozatának,
mely szerint a publikációt illetően minden felelősség egyedül a szerzőé, és hogy a támogatás nyújtója
nem felel a benne foglalt információk bármely módon történő felhasználásáért.

4.3

Projektgazda felhatalmazza Program Operátort az alábbi információk bármely formában és
médiában, többek között az Interneten keresztül történő közzétételére:
-

Projektgazda neve és címe,

-

a támogatás tárgya és célja,

-

a juttatott támogatás összege.

5. CIKK – BESZERZÉSERE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5.1

Amennyiben Projektgazda beszerzést kíván megvalósítani szerződéseket kell kötnie a projekt
megvalósítása érdekében, és ennek költségeire az EGT Finanszírozási Mechanizmustól elnyert
támogatást veszi igénybe, Projektgazda köteles a megrendelést, illetve szerződéskötést megelőzően
az adott költség piaci árral való összeegyeztethetőségét biztosítani.

5.2

Amennyiben a beszerzés nem esik a Közberszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatálya alá, úgy a
Projektgazda köteles a piaci árat alátámasztó, legalább három árajánlatot bekérni a lehetséges
szerződő felektől, a szerződést pedig a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tevő féllel kell
megkötni. Az ajánlatok elbírálása során Projektgazdának meg kell tartania az átláthatósággal és a
lehetséges szolgáltatókkal kapcsolatban az egyenlő bánásmód alapelveit, és ügyelnie kell az
összeférhetetlenség elkerülésére.

5.3

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége
fennáll, a Projektgazda a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások
szabályos lefolytatásáért kizárólag a Projektgazda, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogsértés, illetve szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás
egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Projektgazdát terheli.

5.4

Amennyiben a megkötendő szerződés becsült értéke és a Vhr. 73.§ szerinti feltételek fennállása esetén
Projektgazda vagy Projekt Partner a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. szerinti közbeszerzési
eljárást köteles lefolytatni, és a közbeszerzés alapján megkötendő szerződésből eredő költségek
tekintetében támogatást kíván igénybe venni, úgy a közbeszerzési eljárást Program Operátor mint
hitelesítést végző szerv a Vhr. 25. alcímében foglalt rendelkezések alapján ellenőrzi.

5.5

Projektgazda biztosítja, hogy a jelen szerződés Általános feltételeinek értelmében rá
vonatkozó feltételek a vele szerződő félre is vonatkozzanak.

1

http://www.norvegalap.hu/web/guest/kommunikacios-segedletek-projektgazdaknak1
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6. CIKK – PROJEKTGAZDA SZEMÉLYÉBEN
KIFIZETÉSEK ENGEDMÉNYEZÉSE

BEKÖVETKEZŐ

VÁLTOZÁS,

6.1

A projekt megvalósítását Projektgazda másra átruházhatja, ha új Projektgazda a pályázati
felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz Program Operátor előzetesen írásban hozzájárul
és a támogatási szerződést Felek ennek megfelelően módosítják. A projekt átruházása során a projekt
céljai nem módosulhatnak. A projekt átruházása esetén a támogatási jogviszonyba belépő új
Projektgazda felel a projekttel kapcsolatos minden kötelezettség teljesítéséért.

6.2

Program Operátor Projektgazda engedményezési szerződése alapján engedélyezheti a Támogatási
Szerződés keretében történő kifizetések engedményezését.

7. CIKK – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
7.1

A szerződést kizárólag írásbeli kiegészítő megállapodás útján, a Felek képviseletére jogosult
személyek által cégszerűen aláírva lehet módosítani.

7.2

A szerződésmódosításnak nem lehet célja vagy eredménye a jelen szerződés tartalmának olyan lényeges
módosítása, amely kérdésessé tehetné a támogatás megítélésére vonatkozó döntést vagy a pályázókkal
szemben egyenlőtlen bánásmódot eredményezne.

7.3

Vis maior esetében a szerződés módosításával lehet eljárni.A vis maior olyan, alapvetően a természeti
erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi
beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

7.3.1

Az a Fél, akinél vis maior merül fel, haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet ajánlott levélben a vis
maior természetéről, várható időtartamáról és előre látható hatásairól.

7.3.2

Egyik Felet sem terheli a jelen szerződés értelmében fennálló kötelezettségek megszegése,
amennyiben azok teljesítésében vis maior akadályozza meg. A Felek minden tőlük telhetőt
megtesznek a vis maior miatt kialakult károk minimalizálása érdekében.

7.4

8.
8.1

Amennyiben a módosításra vonatkozó kérelmet Projektgazda terjeszti elő, 60 nappal annak tervezett
hatályba lépése előtt meg kell küldenie azt Program Operátornak, de minden esetben legalább 30
nappal a projekt lezárásának időpontja előtt. Az ezen határidőt meghaladó időpontban benyújtott,
megfelelően indokolt és alátámasztott kérelmek elfogadásáról Program Operátor saját diszkrecionális
hatáskörben dönthet.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Projektgazda részéről
a) Projektgazdának jogában áll elállni a támogatási igénytől és a szerződéstől, ezt írásban köteles
bejelenteni, megfelelő indoklással megjelölve elállásának okait. Ebben az esetben Program
Operátor felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül Projektgazda köteles visszafizetni az
addig folyósított támogatás összegét a Polgári törvénykönyv szerinti kamattal növelt mértékben a
Nemzeti Kapcsolattartó által kezelt előirányzat-felhasználási keretszámlára.
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8.2

Program Operátor részéről
Program Operátornak kártérítési kötelezettségek nélkül a Vhr. 59.§ esetein túlmenően az alábbi
körülmény esetén áll jogában elállni a szerződéstől:
a) amennyiben Projektgazda jogi, pénzügyi, szakmai, szervezeti vagy tulajdoni helyzetében olyan
változás áll be, amely ellehetetleníti a projekt végrehajtását vagy amely változás következtében a
projekt a pályázati felhívás szerinti támogatási feltételeknek nem felel meg;;
b)

ha Projektgazda a projekt időtartama alatt nem teljesíti az állammal szembeni adó és egyéb
járulékfizetési kötelezettségeit;

c) ha Projektgazda vagy a vele kapcsolatban álló vállalkozás vagy személy bizonyíthatóan jelentős
hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el a pályázat előkészítése, illetve megvalósítása során;
d) ha Projektgazda vagy a vele kapcsolatban álló vállalkozás vagy személy bizonyíthatóan csalásban,
korrupcióban érintett, bűnszövetkezettel áll kapcsolatban, vagy egyéb más törvénytelen
tevékenységben érintett, mely az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtott támogatás
kapcsán pénzügyi érdeksérelemmel fenyeget;
e) ha kettős finanszírozás esete áll fenn;
f) ha Program Operátor bizonyítékokkal rendelkezik, hogy Projektgazda más, hasonló feltételekkel
nyújtott támogatásokkal kapcsolatban rendszeresen vagy visszatérő jelleggel követett el hibákat,
szabálytalanságokat, csalást vagy kötelezettségszegést;
g) ha Projektgazda megtévesztő, nem a tényeknek megfelelő beszámolókat nyújt be a jelen szerződés
által biztosított támogatás megszerzése érdekében.
9. CIKK – ADATVÉDELEM
A szerződésekben szereplő minden személyes adattal a következőképpen kell eljárni:
- a magyar jogszabályok (2011. évi CXII), valamint
- az Európai Parlament és a Tanács2 45/2001/EK Rendelete a személyek védelméről, különös tekintettel a
Közösség intézményeinek és testületeinek személyes adatkezelésére, valamint ezen adatok szabad
mozgására vonatkozó szabályok szerint.
Ezen adatokat kizárólag Program Operátor kizárólag a Támogatási szerződés megvalósulásával és
utánkövetésével kapcsolatosan használhatja fel.
Projektgazda írásban kérelmezheti, hogy személyes adataihoz hozzáférhessen, azokat javíthassa,
amennyiben pontatlanok vagy hiányosak. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban Projektgazda
minden kérdésével Program Operátorhoz fordulhat. Projektgazda panasszal élhet személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hivatalánál
(http://www.naih.hu/), illetve az Európai Adatvédelmi Biztosnál.
2

A 45/2001-es szabályzat alkalmazása kapcsán felmerülő kérdésekkel az Európai Adatvédelmi Felügyelőhöz lehet
fordulni: (http://www.edps.europa.eu)
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„B” RÉSZ – PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK
10. CIKK – ÁLTALÁNOS FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK
10.1 Biztosítéknyújtási kötelezettség
Ahol a Különös Feltételek illetve a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, ott Projektgazda köteles
biztosíték nyújtására annak érdekében, hogy a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése
biztosított legyen.
A biztosítéknak a projekt pénzügyi egyenlegének rendezéséig érvényben kell maradnia. Program
Operátor vállalja, hogy az ezt követő 30 napon belül lemond a biztosítékról.
Biztosíték lehet költségvetési szervek esetében Projektgazda irányító szervének nyilatkozata, nem
költségvetési szervek esetében beszedési megbízás.

10.2 Előleg
Az előleg célja a projekt elindításához és megvalósításához szükséges pénzügyi alap biztosítása
Projektgazda számára.

10.3 Támogatás kifizetése
a) A kifizetéseket a Nemzeti Kapcsolattartó teljesíti, euróban. A kifizetések a Nemzeti
Kapcsolattartó bankszámlájának megterhelése napján minősülnek megvalósult
kifizetésnek. Program Operátor rendelkezhet a Különös Feltételekben lefektetett támogatás
folyósításáról.
b) Program Operátor jogosult a támogatás felfüggesztésére, különösen, ha:
i. Projektgazda kifizetési kérelme nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek,
ii. a további ellenőrzés céljából bekért dokumentumok nem kerültek bemutatásra,
iii. a 13. cikkben előírt átvilágítások és ellenőrzések eredményeként, hogy megszegte a
szerződés rendelkezéseit,
iv. a szerződés megvalósítása során Projektgazda által elkövetett szabálytalanság
állapítható meg.
c) Felfüggesztés esetén Program Operátor tértivevényes levélben haladéktalanul értesíti
Projektgazdát, a felfüggesztés okának megjelölésével.
A felfüggesztés attól a naptól hatályos, amikor Program Operátor a felfüggesztésről szóló
döntését meghozta, a felfüggesztés időtartama a kifizetéssel kapcsolatos határidőbe nem
számít bele. A fennmaradó folyósítási időszak attól az időponttól folytatódik, amikor Program
Operátor a szabályszerű kifizetési kérelmet iktatja, amikor Projektgazda által benyújtott
kiegészítő dokumentumokat Program Operátor megkapja, vagy amikor a felfüggesztés időszaka
Program Operátor által kiküldött értesítés szerint lejár.

11. CIKK – A TÁMOGATÁS VÉGSŐ ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
11.1 A támogatási összeg egyenlegének végső rendezése a projekt lezárása után, a projekt tényleges
megvalósítása alapján történik. Pályázattípustól függően köztes kifizetés is előfordulhat, erről a
Különös Feltételek rendelkeznek. Az egyenleg rendezése során Projektgazdának visszafizetési
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kötelezettsége keletkezhet, amennyiben az előzőleg átutalt előlegek összege nagyobb, mint a
támogatás Különös Feltételekben meghatározott végösszege.
11.2 A Különös Feltételekben meghatározott határidőre Projektgazdának záróbeszámolót kell
benyújtania, amelyet a következő dokumentumokkal kell alátámasztania:
- a ténylegesen megvalósított tevékenységek alapján az igényelt támogatási összegnek tényleges
költségeken és átalánytámogatáson vagy egységköltség-számítás alapján történő magyarázata a
Különös Feltételekben rögzítetteknek megfelelően;
- nyilatkozat, amely hitelesíti, hogy a záróbeszámolóban feltüntetett információk teljes körűek,
pontosak és valódiak. Szintén nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a tevékenység a jelen
szerződésben foglaltakkal összhangban valósult meg, és a záróbeszámoló ellenőrizhető
dokumentumokkal alátámasztott;
- a Különös Feltételekben rögzített időtartam alatt, a projekt tényleges bevételeinek és költségeinek
teljes összegéről készült záróbeszámoló;
- ahol a Különös Feltételek megkövetelik, tanúsítvány a projekt záróbeszámolójáról és az annak
alapjául szolgáló számlákról, amelyet könyvvizsgáló vagy költségvetési szerv hivatalosan állított ki.
A könyvvizsgálat célja, hogy igazolja, hogy Program Operátornak benyújtott pénzügyi
beszámolóban foglaltak megfelelnek a szerződésben foglalt rendelkezéseknek. Ezen kívül
alátámasztja, hogy a záróbeszámolóban feltüntetett bevételek és kiadások teljes körűek, pontosak és
valósak, valamint megfelelnek a tevékenységből eredő költségeknek és kapott juttatásoknak.
11.3 Jogfenntartással a 13. cikk értelmében utólagosan szerzett információkra, Program Operátor a 11.2es cikkben hivatkozott és elfogadott dokumentumok alapján állapítja meg Projektgazda számára
megítélt végső támogatási összeget.
11.4 Projektgazda részére kifizetett teljes összeg nem haladhatja meg a Különös Feltételekben
meghatározott maximális támogatási összeget.
Amennyiben az átalánytámogatásokat vagy az egységköltség-alapú támogatásokat illetően a Különös
Feltételekben rögzített feltételek vagy egyéb, a hozzájárulás odaítélését megalapozó követelmények nem
vagy csak részben teljesülnek a projekt megvalósítása során, akkor Program Operátor visszavonhatja
vagy csökkentheti a támogatás mértékét a feltételek vagy követelmények teljesítésének mértékéig.
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11.5 Amennyiben a projektet egyáltalán nem valósítják meg vagy alacsony színvonalon, részlegesen vagy
késedelmesen valósítják meg, Program Operátor csökkentheti az eredetileg megállapított támogatási
összeget a projekt tényleges megvalósításának megfelelően, a szerződésben lefektetett feltételek
szerint.
11.6 A támogatás így meghatározott végső részlete, valamint a már kiutalt előlegek alapján, Program
Operátor meghatározza a támogatási összeg egyenlegét. Amennyiben a korábban átutalt előlegek
összege meghaladja a támogatás végső összegét, Program Operátor a jogosult támogatást
meghaladó összeget visszakövetelni.

12. CIKK – VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
12.1 Amennyiben bármely összeg jogosulatlanul kerül kifizetésre Projektgazda részére, illetve
amennyiben a szerződés értelmében Program Operátor Áht. szerinti kamattal növelt visszafizetési
kötelezettséget írt elő, Projektgazda vállalja, hogy visszafizeti Nemzeti Kapcsolattartónak a
meghatározott összeget Program Operátor felszólító levelének kézhezvételét követően, a levélben
megjelölt határidőn belül.

Program Operátor az indoklással ellátott fizetési felhívást postai úton, tértivevényes
kézbesítéssel küldi meg Projektgazda részére.
12.2 Amennyiben Projektgazda visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget Program
Operátor által megállapított határidőig, az összegre kamat fizetendő a Vhr. 126.§ szerint
megállapított kamatláb szerint. A késedelmes fizetés kamatköteles időszaka az esedékesség utolsó
napját követő naptól addig a napig terjed, amikor Nemzeti Kapcsolattartó számlájára Projektgazda
az esedékes teljes összeget átutalja.
Bármely részleges fizetésből először a költségek és késedelmi kamatok fedezendők, és csak a fennmaradó
rész fordítandó magára a tartozásra.
12.3 Nemzeti Kapcsolattartónak visszafizetendő összeg átutalásakor felmerülő bankköltségek kizárólag
Projektgazdát terhelik.
12.4 Projektgazda tudomásul veszi, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően Program Operátor
jogosult olyan végrehajtható okirat beszerzésére, amely biztosítja a követelése behajtását.

13. CIKK – ELLENŐRZÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSOK
13.1 Minden olyan esetben, amikor Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó, Finanszírozási
Mechanizmus Iroda vagy az általuk megbízott külső szervezet részéről a projekt hatásának az
Ösztöndíj program céljaihoz mért időközi vagy záró értékelésére kerül sor, Projektgazda vállalja,
hogy Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó, Finanszírozási Mechanizmus Iroda és/vagy az
általuk megbízott személyek rendelkezésére bocsátja mindazon dokumentumokat és tájékoztatást,
beleértve a digitális formátumúakat is, amelyek lehetővé teszik az értékelés sikeres lefolytatását.
13.2 Projektgazda vállalja, hogy Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó, illetve más ellenőrzésre
jogosult szervek vagy az általuk megbízott bármely külső testület kérésére részletes információt
szolgáltat (beleértve digitális formában létező információkat is), amely annak megállapításához
szükséges, hogy a projektet, illetve a szerződés rendelkezéseit szabályszerűen, a jogszabályok
rendelkezéseit betartva hajtják-e végre.
13.3 Projektgazda köteles a jelen szerződéssel összefüggő összes eredeti dokumentum másolatát,
különösen a számviteli és adóügyi nyilvántartásokat, illetve kivételes és indokolt esetekben, a
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szerződéshez kapcsolódó eredeti dokumentumok hitelesített példányait, a vonatkozó hatályos nemzeti
jogszabályoknak megfelelő bármilyen olyan eszközön megőrizni, amely biztosítja a sértetlenségüket,
a támogatási összeg egyenlegének rendezése napjától számított öt évig, hogy Program Operátor,
Nemzeti Kapcsolattartó, illetve más ellenőrzésre jogosult szervek kérésére rendelkezésre bocsátható
legyen.
13.4 Projektgazda tudomásul veszi és elfogadja, hogy Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó
vagy más ellenőrzésre jogosult szerv pénzügyi átvilágítás vagy szabályossági ellenőrzés keretében
megvizsgálhatja saját munkatársai vagy az általuk felhatalmazott külső testület segítségével a
támogatás felhasználását. Ilyen átvilágításra a szerződés megvalósításának teljes időtartama alatt a
támogatási összeg egyenlegének rendezése napjáig, és ettől a naptól számított öt év során bármikor
sor kerülhet. Az átvilágítás eredményei nyomán Program Operátor visszafizetésről szóló döntést is
hozhat.
13.5 Amennyiben az átalányösszeges támogatású vagy egységköltség-alapú támogatás ellenőrzése feltárja,
hogy az esemény nem történt meg és Projektgazda számára jogosulatlan támogatás került kifizetésre,
Program Operátornak jogában áll a támogatást visszakövetelni az átalányösszeg vagy az
egységköltség-alapú támogatás Áht. szerinti kamattal növelt összegének erejéig
13.6 Projektgazda lehetővé teszi Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó, illetve más ellenőrzésre
jogosult szervek munkatársainak, valamint az általuk meghatalmazott külső személyeknek teljeskörű
hozzáférést a projekt megvalósítás helyszíneihez, illetve minden információhoz, beleértve az ezen
átvilágítások lefolytatásához szükséges, digitális formátumú információt is.

14. CIKK – IRÁNYADÓ JOG ÉS BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG
A támogatásra vonatkozóan a szerződésben meghatározott feltételek és hatályos jogszabályok, különösen az
alábbi jogszabályok és egyéb előírások irányadóak:
 Szabályzatok (Regulation):
o „Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról”;
 Együttműködési Megállapodások:
o 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég
Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 20092014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről;
 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadóak. Amennyiben
jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitás kérdésben a két szerződő fél nem jut megegyezésre, a jelen
szerződésből származó összes vitás kérdésre nézve pertárgyértéktől függően a Pesti Központi Kerületi
Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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