
EKT – III. melléklet 
 

KEDVEZMÉNYEZETT CSATLAKOZÁSA A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ – 
MINTA 

 
A felderítő kutatás támogatása 

 
 
(minden olyan új jogalanynak ki kell töltenie, amely a támogatási megállapodás kedvezményezettje kíván 

lenni)1 
 
A(z) [a kedvezményezett teljes neve és jogi formája], akit e megállapodás tekintetében [(a törvényes 
képviselő neve) (beosztása) vagy meghatalmazottja, akinek székhelye: (teljes cím: város/ tartomány/ 
ország)] mint a nevében törvényesen eljáró meghatalmazott képvisel, ezúton kifejezi azon óhaját, hogy 
kedvezményezetté váljon az Európai Közösségek Bizottsága és a(z) [az első számú kedvezményezett neve] 
között létrejött, …… sz. ([projekt címe] projektre vonatkozó), az EKT által kezelt támogatási 
megállapodásban, és az említett támogatási megállapodás rendelkezéseivel összhangban, [VAGY:2 a 
támogatási megállapodás hatálybalépésének napja] [VAGY:3 ha a Bizottság e kérelmet a 
kézhezvételtől számítva 45 napon belül nem kifogásolja, [dátum]] napon kezdődő hatállyal magára 
vállalja a kedvezményezettekre vonatkozó valamennyi jogot és kötelezettséget]. 
 
A(z) [az első számú kedvezményezett teljes neve és jogi formája (rövidítés), székhelye: (teljes cím: város/ 
tartomány/ ország)], akit e megállapodás tekintetében [(a törvényes képviselő neve) (beosztása) vagy 
meghatalmazottja, akinek székhelye: (teljes cím: város/ tartomány/ ország)] mint a nevében törvényesen 
eljáró meghatalmazott képvisel, ezúton javasolja és elfogadja a(z) [a kedvezményezett teljes neve és 
jogállása] kedvezményezettként való, [VAGY:2 a támogatási megállapodás hatálybalépésének napja] 
[VAGY:3 ha a Bizottság e kérelmet a kézhezvételtől számítva 45 napon belül nem kifogásolja, [dátum]] 
napon kezdődő hatállyal történő csatlakozását a fent említett támogatási megállapodáshoz. 
 
 
[ESETLEG:3 Melléklet: 
– a támogatási megállapodás módosított I. melléklete, amely ismerteti az új kedvezményezett által 
elvégzendő munkát és tartalmazza a szükséges adminisztratív és pénzügyi információkat, így egyebek 
mellett a támogatási megállapodást előkészítő dokumentumot.] 
 
 
 [a kedvezményezett (jogalany) neve] 
A törvényes képviselő neve: (teljesen kiírva) 
A törvényes képviselő beosztása: 
A törvényes képviselő aláírása: 
Dátum: 
A szervezet bélyegzője 
 

                                                 
1 A dokumentum 3 példányban készült, amelyek közül egyet az első számú kedvezményezett, egyet a 
kedvezményezett tart meg, a harmadikat pedig az első számú kedvezményezett megküldi a Bizottságnak. 
2 Ez a lehetőség akkor alkalmazandó, ha a kedvezményezett a projekt kezdetén csatlakozik a támogatási 
megállapodáshoz. 
3 Ez a lehetőség akkor alkalmazandó, ha az új résztvevő a projekt későbbi szakaszában, a II.35. cikk 4. bekezdése 
(több kedvezményezett) alapján, a támogatási megállapodás módosítása útján csatlakozik a támogatási 
megállapodáshoz. 



[az első számú kedvezményezett (jogalany) neve] 
A törvényes képviselő neve: (teljesen kiírva) 
A törvényes képviselő beosztása: 
A törvényes képviselő aláírása: 
Dátum: 
A szervezet bélyegzője 


