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Általános Szerződési Feltételek a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. 

(XII. 6.) Korm. rendelet végrehajtásaként kiadott támogatói okiratokhoz 

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a kulturális ágazatot érintő 
bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 
nyújtott, vissza nem térítendő támogatások vonatkozásában kibocsátott Támogatói Okiratokra 
terjed ki. 

1.2. Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett a 
támogatás igénybevételére vonatkozó Támogatói Okirattal (továbbiakban: Okirat) fogad el.  

1.3. Az Okirat az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és az Okirat azonos 
tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, az Okirat rendelkezései az irányadóak. 

1.4. Az ÁSZF az Okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

1.5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak az Okiratban használt fogalmak szerint értelmezendőek.  

1.6. A jelen ÁSZF alkalmazásában: 

a) Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium (az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
jogutódjaként); 

b) Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő); 
c) Kedvezményezett: a Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmény, szervezet; 
d) Felek: a Támogató nevében a Támogatáskezelő és a Kedvezményezett; 
e) EPER pályázati azonosító szám: a támogatási kérelem nyilvántartásbavételi száma; 
f) támogatási cél: a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20%-os béremelés 

megvalósítása a Korm.rendeletben meghatározottak szerint. 
g) támogatói döntési kikötés: a megítélt támogatás Támogató által meghatározott további 

feltételek szerinti felhasználása; 
h) az Okirat közlésének időpontja: a Kedvezményezett részére az Okirat elektronikus úton 

történő hozzáférhetővé tétele. 

1.7. A támogatási célok (támogatott tevékenységek) kormányzati funkció szerinti besorolása: 
082094    Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

2. A támogatás forrása 

2.1. A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
1. sz. melléklete, illetve a Központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és 
határköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022.(VII. 8.) Korm. 
határozat alapján a XX. EMMI fejezet 20/11/5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat 13. számú Kulturális bérfejlesztés megnevezésű részfeladata 

2.2. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 386462. 

3. A támogatás folyósítása 

3.1. A Támogatáskezelő az Okiratban meghatározott támogatás összegét a jelen ÁSZF-ben részletezett 
módon biztosítja a Kedvezményezett részére. 

3.2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt 
összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy 
ki a számlatulajdonos.  
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3.3. A Támogatáskezelő a támogatást egy összegben, támogatási előlegként biztosítja az Okiratban 
meghatározott feltételek szerint. A támogatás Támogatáskezelő által történő folyósításának 
feltétele, hogy a Kedvezményezett a számlavezető által is aláírt felhatalmazó levél egy példányát 
eredetben a Támogatáskezelő rendelkezésre bocsássa. Az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) és d) pontja 
alapján az államháztartás központi alrendszeréhez tartozó költségvetési szerv valamint az a 
szervezet mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól, amely szervezet részére nyújtott 
költségvetési támogatási együttes összege - több támogatói döntés esetében összeadódva - nem 
haladja meg a húszmillió forintot a benyújtott támogatási igénye tekintetében.  Ezen esetekben a 
Támogató eltekint a felhatalmazó levél Támogatáskezelő részére történő rendelkezésre 
bocsátásától. 

3.4. A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a Kedvezményezettnek. 

3.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha azt 
jogszabály előírja, vagy az Okirat kiadását követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, 
vagy a Támogatáskezelő olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás és az Okirat 
visszavonását teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a Kedvezményezettet 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 

4. A támogatás felhasználása 

4.1 Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Támogató, Támogatáskezelő kikötéseinek, 
valamint a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően 
köteles eljárni.  

4.2 A Kedvezményezett a támogatás összegét az Okiratban meghatározott időszakot terhelő, a 
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és igazoltan e célra fordított, az 
elfogadott költségtervben feltüntetett költségek kiegyenlítésére használhatja fel. 

5. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítése 

5.1 A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást az Okirat 3. pontjában részletezettek szerint kell 
a Kedvezményezettnek teljesítenie. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti 
elszámolási kötelezettség akkor is terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege 
visszatartásra kerül. 

5.2 Az Okirat 3. c) pontja alapján a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a Támogatáskezelő részére 
- amennyiben releváns - a Kedvezményezettre vonatkozó az uniós állami támogatási szabályoknak 
a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 
nyilatkozatait aláírva, melyek a www.emet.gov.hu oldalon elérhetőek a tájékoztatóval együtt. 

5.3 A Támogatáskezelő és a Kedvezményezett közötti kapcsolattartás elsődlegesen elektronikus 
kapcsolattartás keretében, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren 
keresztül (a továbbiakban: EPER) történik. Esetleges papíralapú adatszolgáltatás esetén az 
adatszolgáltatás teljesítési napjának a küldemény postára adásának a napja minősül. 

6. Az okirat módosítása 

6.1 Okiratmódosítás iránti kérelmet a Kedvezményezett kizárólag - elektronikus úton – az EPER 
rendszeren keresztül nyújthat be. Az Okirat módosítása a Támogatáskezelő jóváhagyó döntése 
alapján történhet meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
48/A. § (3) bekezdése alapján a Támogató részéről egyoldalú okiratmódosításra van lehetőség. 

6.2 A támogatási cél módosítására okiratmódosítás keretében nincs lehetőség. A támogatási cél 
megváltoztatása esetén a Kedvezményezett köteles a korábban kiutalt támogatást haladéktalanul 
visszautalni.  

http://www.emet.gov.hu/
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6.3 A Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc 
napon belül írásban bejelenteni a Támogatáskezelőnek és az Okirat módosítását kezdeményezni, 
amennyiben: 

a) a támogatott cél Okirat szerinti megvalósítása akadályba ütközik, 
b) az Okiratban/támogatási igényben foglalt ütemezéshez képest a végrehajtás késedelmet 

szenved, 
c) a támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítását kéri, 
d) az Okirat kiadását követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel. 

6.4 Ha Kedvezményezett adataiban (név, cím, adószám, gazdálkodási forma változásai, valamint az 
ellene indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás), vagy az Okiratban rögzített egyéb 
feltételeiben – különös tekintettel az alábbi pontokra - változás következik be, a Kedvezményezett 
azt köteles szintén a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban bejelenteni a 
Támogatáskezelőnek.  

a) az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát 
követően következik be; 

b) ha a támogatás felhasználása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy az Okiratban foglalt 
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

c) ha bármely, az Okirat kibocsátásának feltételéül előírt nyilatkozat/dokumentum 
visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti; 

d) ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésben foglalt bármely körülményben változás következik be. 

A bejelentést követően a Támogatáskezelő 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok 
megváltoztatására, a támogatás feltételeinek módosítására, az Okirat visszavonására, annak 
módosítására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más 
eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. Az Okiratban megjelölt számlaszám megszűnése 
vagy változása esetén a Kedvezményezett a változás bejelentésén túl megküldi a Támogatáskezelő 
részére az új számlaszámra vonatkozó, érvényes felhatalmazó levelet egy eredeti példányban, 
amennyiben az eredeti Okirat kibocsátásakor is köteles volt biztosíték nyújtására.  

A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a felelősséget a Kedvezményezett viseli. 

6.5 A kérelmet megfelelő szöveges indokolással kell ellátni. A módosítás nem irányulhat a támogatás 
összegének növelésére. 

6.6 A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség. 

6.7 A támogatási döntést érdemben nem befolyásoló módosítási kérelmek esetén a Támogatáskezelő 
dönt azok elfogadásáról. Az aláírt Okirat az utolsóként elfogadott módosítással együtt hatályos. 

7. A támogatás ellenőrzése 

7.1 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Ávr. 100. § (1) bekezdése értelmében a támogatási 
igény jogosságát, a támogatás felhasználását a Támogató, a Támogatáskezelő, valamint a 
jogszabályban, az Okiratban meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására 
a döntés meghozatalát, az Okirat kiadását megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, valamint a 
beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. 

7.2 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet 
vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot 
megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Támogatáskezelő jogosult a 
pénzügyi-számviteli dokumentumok, megvalósítást igazoló okmányok és bizonylatok 
ellenőrzésére, s a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve 
tájékoztatás beszerzésére. 

7.3 A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználást dokumentáló, az elszámolás részeként 
benyújtandó bizonylatokat, kinevezési okiratokat, szerződéseket (pl. munkaszerződés), valamint 
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egyéb okiratokat a Támogató, a Támogatáskezelő vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által 
ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az 
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

7.4 A Kedvezményezett köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv 
képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a 
helyszínen is segíteni, továbbá a megfelelő dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a 
helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ha Kedvezményezett az ellenőrzés során 
felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogatáskezelő az 
Okiratot visszavonhatja. 

8. Az okirat visszavonása 

8.1 A Támogatáskezelő – a támogatási kérelem jogszerűségétől, valamint az Okiratban foglaltak 
megsértésének körülményeitől függően – az Okiratban meghatározott egyéb esetek mellett 
jogosult az Okiratot visszavonni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy 
bekövetkezik: 

a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást; 
b) az Okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon 

belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési 
támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő 
alatt írásban sem menti ki; 

c) a Kedvezményezett a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási kérelem 
benyújtásakor, vagy az Okirat kiadásakor, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges 
körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot 
szolgáltatott; 

d) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató, vagy a Támogatáskezelő tudomására, amely 
alapján az Ávr. 81. § -ában foglaltak szerint nem adható ki az Okirat; 

e) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatói okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

f) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Okiratból, illetve az azzal kapcsolatos 
jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget tűrési 
kötelezettségének az ellenőrzés során (felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját 
ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatás szabályszerű megvalósítását nem lehet 
ellenőrizni; 

g) a Kedvezményezett az Okiratban meghatározott vagy az Okirat kiadásának feltételeként 
jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

h) a Kedvezményezett az Okiratban meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának 
(pót)határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást a Támogatáskezelő nem 
fogadta el; 

i) Kedvezményezett a támogatást az Okirattól eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem 
jogszerűen használta fel; 

j) Kedvezményezett jelen ÁSZF-ben rögzített bejelentési kötelezettségének meghatározott 
határidőben nem tett eleget. 

8.2 Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, illetve a Támogató vagy Támogatáskezelő olyan 
körülményről szerez tudomást, amely az Okirat visszavonását megalapozza, a Támogatáskezelő 
felfüggeszti a támogatás folyósítását és erről a Kedvezményezettet a Támogatáskezelő írásban 
tájékoztatja. Az értesítést hivatalos iratként kell postára adni. A küldeményt a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (azaz a 
Támogatáskezelőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a kézbesítés második 
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megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. Amennyiben a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át és a Támogatáskezelőhöz 
„ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés megkísérlésének 
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

9. A támogatás visszafizetése 

9.1 Az Áht. 53/A. §-ának (2) bekezdése értelmében a költségvetési támogatások jogosulatlan 
igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá az Okirat 
visszavonása (a Kedvezményezetti jogosultság megszűnése) esetén a kedvezményezett a 
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi 
kamattal növelt összegét köteles a Támogató 10032000-01220328-05020010 számú 
bankszámlájára visszafizetni. A kamat számításakor az adott naptári félév teljes idejére a 
visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó. A 
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 

9.2 Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy a Kedvezményezett 
legkésőbb az elszámolási határidő végéig köteles egy összegben azt visszafizetni a Lebonyolító 
részére az okiratszám megjelölésével a Támogató 10032000-01220328-05020010 számú 
számlájára. 

9.3 A visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Támogatáskezelő követelésének 
érvényesítése – amennyiben előírásra került rendelkezésre bocsátása - a banki felhatalmazó levél 
érvényesítésével történik.  

9.4 Ennek eredménytelensége esetén az Áht. 53/A.§ (3) bekezdése alapján a Támogatáskezelő értesíti 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, amely az összeget és kamatait adók módjára hajtja be. Amennyiben 
a Kedvezményezett az Okiratban meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével 
késedelembe esik köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot fizetni. 

9.5 A támogatási cél meghiúsulása esetében a Kedvezményezett köteles a Támogatáskezelőt – 
indoklással – haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a támogatás összegét a 9.2 pontban 
hivatkozott bankszámlájára visszautalni.  

9.6 A Támogatáskezelő jogosult az Okiratot a jogszabályokban, különösen az Ávr. 96. §-ában 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén visszavonni. A támogatás visszavonása esetén a 
Kedvezményezett köteles a támogatás összegét az átutalás napjától a visszatérítés napjáig 
számított jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben a 9.1 pontban hivatkozott 
bankszámlájára visszafizetni.  

10. A Kedvezményezett nyilatkozatai és kötelezettségei 

10.1 A Kedvezményezett az Okirat hatályba lépésével 

a) kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek; 

b) kijelenti, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel; 
c) kijelenti, hogy a támogatási kérelme részeként benyújtott dokumentumokban, 

nyilatkozatokban foglaltak az Okirat kibocsátásának időpontjában változatlanul fennállnak; 
d) kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegét és annak kamatait az Ávr.-ben 

és jelen ÁSZF 9. pontjában foglaltak szerint visszafizeti; 
e) tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő a támogatás igénylése során megadott adatokat a 

támogatás lebonyolítása, érdekében kezeli, feldolgozza, azokat a támogatási jogviszonyt 
lezárulta után 10 évig megőrzi; 
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f) kijelenti, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a 
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

g) kijelenti, hogy az adott támogatási céllal azonos tárgyban, korábban vagy egyidejűleg 
benyújtott pályázatairól, támogatási igényeiről a támogatási igény benyújtásakor nyilatkozott. 
Amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a Kedvezményezett 
a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Támogatáskezelőnek; 

h) tudomásul veszi, hogy a beszámolóban kizárólag olyan – a költségvetésből nyújtott támogatás 
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről a 
Kedvezményezett azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 
kifizetés előtt - ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződött; 

i) tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig 
– a Támogatáskezelő adatszolgáltatása alapján a Kincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jogosultak Kedvezményezett és / vagy az általa képviselt szervezet nevének 
(megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének 
kezelésére; 

j) tudomásul veszi, hogy az Ávr. 101. §-a értelmében a Kedvezményezett a támogatással 
kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a beszámolójának jóváhagyásától számított 
legalább tíz évig megőrizni; 

k) tudomásul veszi, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 
adataihoz a támogatás utalványozója, folyósítója, a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek hozzáférnek; 

l) tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, 
összegét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ szerinti érintettségét nyilvánosságra 
hozhatja; 

m) nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az Ávr. 81. §-ban meghatározott 
feltételek; 

n) kijelenti, hogy a támogatással kapcsolatos iratok és dokumentumok fellelhetőségi helyéről a 
támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozott. Amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz 
képest változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc 
napon belül köteles bejelenteni a Támogatáskezelőnek; 

10.2 Az Ávr. 75. § (2)–(3a) bekezdésben meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok elektronikusan 
is benyújthatók. 

11. Vegyes rendelkezések 

11.1. Az Okirat céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel a Felek fokozott gondossággal kötelesek 
eljárni a teljesítés során. Erre tekintettel a Felek kötelesek egymás teljesítését elősegítve szorosan 
együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni. 

11.2. Az Okirat kiadás feltételeként meghatározott dokumentumok, valamint a beszámolóról szóló 
döntésig beküldött és a Támogatáskezelő által elfogadott módosítási kérelmek az Okirat részét 
képezik. A Kedvezményezett pályázati dokumentációját az Okirat és annak mellékletein kívül a 
támogatási kérelme, valamint a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatai, egyéb kérelmei 
képezik. Az Okirat rendelkezéseit a Kedvezményezett egyedi támogatási kérelme, nyilatkozatai, 
egyéb kérelmei figyelembevételével, továbbá az ÁSZF alapján kell értelmezni. 

11.3. Az Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog 
szabályai – elsősorban a Ptk., az Áht., valamint az Ávr. az irányadóak.  
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11.4. Felek az Okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.  

11.5. Az Okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatók vissza üzleti titokra 
hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből 
elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az 
adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki 
megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.  

12. Záró rendelkezések 

 
12.1. A 2022. február 14-én kiadott ÁSZF hatályát veszti a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján. A jelen 

ÁSZF 2022. november 18. napjától hatályos, rendelkezéseit a hatálybalépése előtt kiadott 
támogatói okiratokra is alkalmazni kell. 

 

 


