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HETEDIK KERETPROGRAM  
 

__________ sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT 
 

A PROJEKT CÍME [RÖVIDÍTVE] 
 

(adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT/CSELEKVÉST) 
 
 Egyrészről  
 
az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) által képviselt Európai Közösség 
(a továbbiakban: a Közösség),  
 
 másrészről  
 
(a koordinátor teljes neve és jogi formája) (nemzeti nyilvántartási szám, ha van) 
(székhelye: (teljes cím, város/ tartomány/ ország), képviselője: (a törvényes képviselő neve), 
(beosztása) [és/vagy (a törvényes képviselő neve), (beosztása)] vagy meghatalmazottja), a 
konzorcium koordinátoraként eljáró kedvezményezett, a továbbiakban: a koordinátor, 1. sz. 
kedvezményezett, 
 
MEGÁLLAPODTAK a következő feltételekben, ideértve a következő mellékletek feltételeit is, 
amely mellékletek e támogatási megállapodás (a továbbiakban: támogatási megállapodás) szerves 
részét képezik. 
 

 I. melléklet  - A munka leírása  
 II. melléklet  - Általános feltételek (hivatkozás a HL angol változatára) 

 III. melléklet  - [[A finanszírozási rendszerre vagy a tevékenységre] vonatkozó egyedi 
rendelkezések, közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára)] [Nem 
alkalmazandó] 

 [IV. melléklet - A. formanyomtatvány – Kedvezményezettek csatlakozása a támogatási 
megállapodáshoz, közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára)] 

 [V. melléklet - B. formanyomtatvány – Kérelem egy új kedvezményezettnek a támogatási 
megállapodáshoz való csatlakozására, közzétéve: (hivatkozás a HL angol 
változatára)] 

 [VI. melléklet - C. formanyomtatvány – Pénzügyi kimutatás finanszírozási rendszerenként, 
közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára)] 

 [VII. melléklet - D. formanyomtatvány – Feladatmeghatározás a pénzügyi kimutatásra 
vonatkozó igazolás elkészítéséhez és E. formanyomtatvány – 
Feladatmeghatározás a módszertanra vonatkozó igazolás elkészítéséhez, 
közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára)] 

 
1. cikk – A többi kedvezményezett csatlakozása a támogatási megállapodáshoz 
 
1. A koordinátor gondoskodik arról, hogy az alább felsorolt jogalanyok mindegyike 
csatlakozzon e támogatási megállapodáshoz mint kedvezményezett, vállalva a támogatási 
megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket a támogatási megállapodás 
hatálybalépésének napjától, az A. formanyomtatványnak három eredeti, a koordinátor által 
ellenjegyzett példányban történő aláírásával.  
 

(a kedvezményezett teljes neve és jogi formája) (nemzeti nyilvántartási szám, ha 
van) (székhelye: (teljes cím, város/ tartomány/ ország), képviselője: (a törvényes 
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képviselő neve), (beosztása) [és/vagy (a törvényes képviselő neve), (beosztása)] vagy 
meghatalmazottja), a továbbiakban: a 2. sz. kedvezményezett, 
(a kedvezményezett teljes neve és jogi formája) (nemzeti nyilvántartási szám, ha 
van) (székhelye: (teljes cím, város/ tartomány/ ország), képviselője: (a törvényes 
képviselő neve), (beosztása) [és/vagy (a törvényes képviselő neve), (beosztása)] vagy 
meghatalmazottja), a továbbiakban: a 3. sz. kedvezményezett, 
- (…) 

 
Az összes kedvezményezett együtt alkotja a konzorciumot (a továbbiakban: a konzorcium).  
 
2. A koordinátor minden egyes kedvezményezettről megfelelően kitöltött és aláírt A. 
formanyomtatványt küld a Bizottságnak legkésőbb a támogatási megállapodás hatálybalépésétől 
számított 45. naptári napon. A másik két aláírt eredeti példányból az egyik a koordinátornál marad, és 
kérésre bármelyik kedvezményezett által megtekinthető, a másik példány pedig az érintett 
kedvezményezetthez kerül. 
 
3. Ha az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül a fenti jogalanyok valamelyike nem 
csatlakozik a támogatási megállapodáshoz vagy megtagadja a csatlakozást, a Bizottságot nem köti 
többé a szóban forgó jogalany(ok)nak tett ajánlata. A konzorcium a Bizottság által meghatározandó 
határidőn belül megfelelő megoldásokat javasolhat a projekt végrehajtásának biztosítására. A 
támogatási megállapodás módosításához a II. mellékletben meghatározott eljárás alkalmazandó. 
 
4. [A kedvezményezetteknek előzetesen konzorciummegállapodást (a továbbiakban: 
konzorciummegállapodás) kell kötniük a konzorcium belső szervezetéről.]1 
 
2. cikk – Alkalmazási kör  
 
A Közösség úgy határozott, hogy pénzügyi hozzájárulást nyújt az I. mellékletben meghatározott, 
[projekt címe (rövidítve)] elnevezésű projekt végrehajtására (a továbbiakban: a projekt) a [a kutatási 
és technológiafejlesztési egyedi program neve] keretében, a támogatási megállapodásban 
meghatározott feltételek szerint. 
 
3. cikk – A projekt időtartama és kezdetének időpontja 
 
A projekt időtartama [szám beillesztése] hónap, amely időtartam [a támogatási megállapodás 
hatálybalépését követő hónap első napján kezdődik] [[a meghatározott kezdési időpont 
beillesztése]2-án/-én kezdődik] [a kedvezményezett által bejelentett tényleges kezdési 
időpontban kezdődik, amelynek a támogatási megállapodás hatálybalépésétől számított 
[szám beillesztése] hónapon belül kell lennie] (a továbbiakban: a kezdési időpont). 
 
4. cikk – Jelentéstételi időszakok és a jelentések nyelve 
 
A projekt a következő időtartamú jelentéstételi időszakokra oszlik: 
 
 - P1: az 1. hónaptól az X. hónapig 

                                                 
1   MEGJEGYZÉS: Ez a mondat nem szerepel a megállapodásban abban az esetben, ha a pályázati felhívásban előírtak 

szerint nem kötelező konzorciummegállapodást kötni. 

2  MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha a projekt kezdési időpontja megelőzi azt az időpontot, amikorra mindkét fél 
aláírja a támogatási megállapodást, azaz a hatálybalépés időpontját, a konzorciumnak a költségvetési rendelet 112. 
cikke értelmében tudnia kell bizonyítani annak szükségességét, hogy a tevékenységet a megállapodás aláírása előtt 
megkezdje. A projekt kezdési időpontja semmiképpen sem lehet a pályázat benyújtása előtt. 
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 - P2: az X+1. hónaptól az Y. hónapig 
 - P3: az Y+1. hónaptól a Z. hónapig 
 - (…) 
 - [utolsó]: az [N+1]. hónaptól a projekt utolsó hónapjáig. 
 
Mindazokat a jelentéseket és benyújtandó anyagokat, amelyeket ez a támogatási megállapodás előír, 
[nyelv beillesztése] nyelven kell elkészíteni. 
 
5. cikk – Maximális közösségi pénzügyi hozzájárulás  
 
1. A Közösség maximális pénzügyi hozzájárulása a projekthez [összeg beillesztése] EUR ([összeg 

kiírva] euro). A tényleges közösségi pénzügyi hozzájárulást e támogatási megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban kell kiszámítani.  

 
2. A közösségi pénzügyi hozzájárulásról részletesen e támogatási megállapodás I. melléklete 

tájékoztat, amelyben szerepel: 
 
- egy táblázat a költségvetés és a közösségi pénzügyi hozzájárulás becsült bontásáról a projekt 

keretében az egyes kedvezményezettek által elvégzendő tevékenységek szerint. A 
kedvezményezettek végezhetnek költségvetési átcsoportosítást az egyes tevékenységek között, 
feltéve, hogy a munkát az I. mellékletben előírtak szerint végzik el. 

 
- [egy táblázat kedvezményezettenként, amely meghatározza a költségvetés átalányösszegben 

megtérítendő részét. A kedvezményezettek nem csoportosíthatnak át közösségi pénzügyi 
hozzájárulást az átalányösszegben megtérítendő részhez. Ez utóbbi rendelkezés nem 
alkalmazandó a nemzetközi együttműködésben partner országokból származó 
kedvezményezettekre.]3 

 
3. A koordinátor bankszámlaszáma, amelyre a teljes közösségi pénzügyi hozzájárulást átutalják: 

  A számlatulajdonos neve: 
 A bank neve: 
 Számlaszám: IBAN-kód és szám: 

 
6. cikk – Előfinanszírozás  
 

[E támogatási megállapodás hatálybalépését követően] [A projekt kezdési időpontjától 
számított] 45 napon belül a koordinátor [összeg beillesztése] EUR ([összeg kiírva4] euro) 
előfinanszírozásban részesül. A koordinátor az előfinanszírozást csak azon kedvezményezettek 
között osztja szét, amelyek/akik csatlakoztak a támogatási megállapodáshoz, és csak azt 
követően, hogy a támogatási megállapodáshoz csatlakozott kedvezményezettek száma elérte a 
projekttel összefüggő pályázati felhívásban részletezett részvételi szabályokban előírt minimális 
számot. 

                                                 
3  MEGJEGYZÉS: Ez a francia bekezdés csak akkor szerepel a megállapodásban, ha a támogatás egy részét 

átalányösszegben, átalányfinanszírozásban (közvetett költségektől eltérőek) (beleértve az egységre vetített költségskálát 
is) vagy ezek valamely kombinációjában térítik meg. 

4  MEGJEGYZÉS: Az összegnek az a célja, hogy pénztárkészletet biztosítson a kedvezményezettnek az időszakok közti 
időre; összegét tárgyalásos úton kell megállapítani. Tájékoztatásul: a több mint 2 időszakkal rendelkező projekteknél ez 
az összeg hozzávetőleg az időszakonkénti átlagos finanszírozás mintegy 160%-a lehet (Átlag = teljes EK-hozzájárulás/ 
időszakok száma). 
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A kedvezményezettek ezúton beleegyeznek abba, hogy [összeg beillesztése] EUR ([összeg kiírva] 
euro) összeget – amely a kedvezményezettek hozzájárulását képezi a II.19. cikkben említett 
garanciaalaphoz, és az 5. cikk 1. bekezdésében meghatározott maximális közösségi pénzügyi 
hozzájárulás [5%-át] teszi ki – a Bizottság a nevében az előfinanszírozásból átutaljon a 
garanciaalapba. Mindazonáltal úgy tekintendő, hogy a kedvezményezettek megkapták az első 
bekezdésben meghatározott előfinanszírozás teljes összegét, és azt a támogatási megállapodással 
összhangban indokolniuk kell. 

 
7. cikk – Külön kikötések  
 
 [E támogatási megállapodás esetében külön kikötés nem alkalmazandó.] 
 
 [E támogatási megállapodás esetében a következő külön kikötések alkalmazandók:] 
 
8. cikk – Kommunikáció 
 
1. A támogatási megállapodással kapcsolatos minden kommunikációban vagy kérelemben meg kell 
adni a támogatási megállapodás számát, a kérelem vagy a kommunikáció jellegét és részleteit; 
mindezeket a következő címekre kell benyújtani: 
 
 A Bizottságnak: Az Európai Közösségek Bizottsága 
       [név] Főigazgatóság 
       [B-1049 Brussels 
       [Belgium] [Luxembourg] 
 
 A koordinátornak: [a kapcsolattartó neve] 
       [kapcsolattartási cím] 
 
 
2. Az elektronikus úton továbbítandó információk vagy dokumentumok esetében a következő 
címeket kell használni: 
 
 A Bizottságnak:  

 A koordinátornak:  
 

3. Az értesítés átvételének megtagadása esetén vagy a címzett távollétében a felek úgy tekintik, hogy 
az adott eset szerint a kedvezményezett vagy a konzorcium a legkésőbbi kézbesítés időpontjában 
megkapta az értesítést, feltéve, hogy a koordinátornak szóló értesítést a másik fél az 1. vagy 2. 
bekezdésben említett címek egyikére és a törvényes képviselőnek elküldte. Akkor tekinthető úgy, 
hogy a többi kedvezményezett az értesítést megkapta, ha a másik fél az értesítést az 1. cikk 1. 
bekezdésében említett címre küldte. 
  
4. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden kommunikációt vagy kérelmet (II.13. 
cikk) a Bizottságnak, az 1. és 2. bekezdésben meghatározott cím(ek)re, az adatfeldolgozásért felelős 
adatkezelőnek kell benyújtani: az (illetékes szolgálat) csoportvezetője. 

 
9. cikk – Alkalmazandó jog és illetékes bíróság 
 
A Közösség pénzügyi hozzájárulása a Közösség kutatási költségvetéséből nyújtott hozzájárulás, 
amelynek célja a hetedik kutatási keretprogram végrehajtása, a hetedik keretprogram végrehajtása 
pedig a Bizottság feladata. Ennek megfelelően e támogatási megállapodásra e támogatási 
megállapodás feltételei, a hetedik kutatási keretprogramhoz kapcsolódó közösségi 
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jogszabályok, az általános költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendelet és annak 
végrehajtási szabályai és más közösségi jogszabályok az irányadók, valamint a szubszidiaritás 
elve alapján [az Európai Közösségek általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
belső szabályoknak megfelelően az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő székhelye 
szerinti ország] joga. 
 
A kedvezményezett továbbá tudatában van annak és beleegyezik abba, hogy a Bizottság határozhat 
vagyoni kötelezettség kirovásáról, és e határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 256. 
cikkével összhangban végrehajtható. 
 
A Bizottság azon jogának sérelme nélkül, hogy közvetlenül elfogadhatja az előző bekezdésben 
említett behajtási határozatokat, az Elsőfokú Bíróság, illetve fellebbezés esetén az Európai 
Közösségek Bírósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Közösség és bármelyik kedvezményezett 
közötti jogvita tárgyalásában e támogatási megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy 
érvényességével, valamint a második bekezdésben említett határozat érvényességével kapcsolatban. 
 
10. cikk – A támogatási megállapodás rendelkezéseinek alkalmazása 
 
A támogatási megállapodás e részének rendelkezései elsőbbséget élveznek a mellékletek 
rendelkezéseivel szemben. A III. melléklet rendelkezései elsőbbséget élveznek a II. melléklet 
rendelkezéseivel szemben, és e két melléklet rendelkezései elsőbbséget élveznek az I. melléklet 
rendelkezéseivel szemben. 
 
A 7. cikkben rögzített külön kikötések elsőbbséget élveznek e támogatási megállapodás bármely más 
rendelkezésével szemben. 
 
11. cikk – A támogatási megállapodás hatálybalépése  
 
Ez a támogatási megállapodás a koordináror és a Bizottság általi aláírását követően, az utolsó aláírás 
napján lép hatályba. 
 
Készült két eredeti példányban, [nyelv] nyelven. 
 

A koordinátor részéről, kelt [helység beillesztése]: 
 
Jogalany neve: 
Törvényes képviselő neve: 
A szervezet bélyegzője (ha alkalmazandó): 
 
Törvényes képviselő aláírása: 
Nap: 
 
 
 

A Bizottság részéről, kelt [Brüsszelben][Luxembourgban]: 
 

Törvényes képviselő neve: 
 

 
Törvényes képviselő aláírása:  
Nap: 


