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2.(EKT) Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra – Nemzetközi szervezetek 
(általános szabály)  

1. Választott bíráskodás 

a. A támogatási megállapodással kapcsolatban a Bizottság (a továbbiakban: fél) és a 
kedvezményezett nemzetközi szervezet(ek) (a továbbiakban: fél) (a támogatási 
megállapodás e cikkének alkalmazásában a továbbiakban együttesen: a felek) között 
felmerülő jogvitákat, amelyek békés úton nem rendezhetők, a felek az alábbiakban 
meghatározott eljárással összhangban választott bírósági bizottság elé terjesztik.  

b. Amikor a bejelentő fél értesíti a másik felet azon szándékáról, hogy választott bírósági 
eljáráshoz kíván folyamodni, tájékoztatja a másik felet az általa kijelölt választott bíró 
személyéről. A másik fél az írásos értesítéstől számított egy hónapon belül kijelöli saját 
választott bíráját. 

 A két választott bíró a második fél választott bírájának kijelölését követő három hónapon 
belül közös megegyezéssel kijelöl egy harmadik választott bírát, aki a választott bírósági 
bizottság elnöke, kivéve, ha a két fél egyetlen választott bíró kijelölésében állapodott meg.  

c. A harmadik választott bíró kijelölését követő egy hónapon belül a felek együttesen 
meghatározzák a választott bírósági bizottság feladatait, beleértve a követendő 
eljárásokat is. 

d. A választott bírósági eljárást Brüsszelben kell lefolytatni. 

e. A választott bírósági bizottság a támogatási megállapodás feltételeit alkalmazza. A 
választott bírósági bizottság a választott bírósági döntésben részletesen indokolja 
döntését. 

f. A választott bírósági döntés végleges, és a felekre nézve kötelező; a felek ezúton 
kifejezetten lemondanak a fellebbezés vagy perújítás minden formájáról.  

g. A költségeket, beleértve a felek által a választott bírósági eljárásra fordított ésszerű 
díjakat is, a választott bírósági bizottság arányosan megosztja a felek között. 

2. A pénzügyi kimutatásokra és/vagy a módszertanra vonatkozó igazolások 

A pénzügyi kimutatásokra és/vagy a módszertanra vonatkozó, nemzetközi szervezet által 
benyújtandó, a II.4. cikk szerinti igazolásokat vagy a szervezet rendes belső pénzügyi 
ellenőre, vagy külső pénzügyi ellenőr készíti, a szervezet belső pénzügyi szabályzataival 
és eljárásaival összhangban. 

3. Ellenőrzések és vizsgálatok 

Az Európai Közösség illetékes szervei a II.22. cikk rendelkezései szerinti ellenőrzésekre 
vagy vizsgálatokra irányuló esetleges igényeket az érintett nemzetközi szervezet 
főigazgatójához intézik.  

A nemzetközi szervezet kérésre az Európai Közösség illetékes szervei rendelkezésére 
bocsátja az összes idevágó pénzügyi információt, beleértve a cselekvéssel kapcsolatos 
elszámolások kimutatásait is, amennyiben a nemzetközi szervezet vagy egy alvállalkozó 
a kivitelező. A Szerződés 248. cikkével és az Európai Közösség költségvetési 
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rendeletével összhangban az Európai Közösségek illetékes szervei ellenőrzéseket, 
köztük helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek az Európai Közösség által finanszírozott 
cselekvésekkel kapcsolatban. 

Az ellenőrzések és vizsgálatok végzésére titoktartási kötelezettség áll fenn. 

4. Irányadó jog 

Az e támogatási megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos 
kérdéseket, amelyeket annak feltételei nem szabályoznak, a(z) […] joga alapján kell 
rendezni. 

5. Kiváltságok és mentességek 
E támogatási megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető a(z) [beírandó a 
nemzetközi szervezet neve] számára annak alapító okmányaiban vagy a nemzetközi jog által 
biztosított kiváltságokról és mentességekről való lemondásként. 

 

3.(EKT) Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra – Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (az ENSZ rendszerének csak azon szakosított intézményei vagy 
nemzetközi szervezetei általi használatra, amelyek csatlakoztak a 2003. április 29-i 
ENSZ–EK pénzügyi és igazgatási keretmegállapodáshoz (FAFA)) 3 

1. Vitarendezés 

A Bizottság és a(z) [a kedvezményezett neve] között felmerülő jogvitákat a Közösség 
képviseletében eljáró Bizottság és az Egyesült Nemzetek között 2003. április 29-én létrejött 
pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 14. cikkével 
összhangban kell rendezni, amely megállapodáshoz a(z) [a kedvezményezett neve] [időpont]-
án/-én csatlakozott. 

2. A pénzügyi kimutatásokra és/vagy a módszertanra vonatkozó igazolások, ellenőrzések és 
vizsgálatok 

A(z) [a kedvezményezett neve] tekintetében a megállapodás mellékletét képező, az „Egyesült 
Nemzetek által kezelt és az Európai Közösség által finanszírozott vagy társfinanszírozott 
műveletekre vonatkozó ellenőrzési kikötés alkalmazásáról szóló megállapodás” elsőbbséget 
élvez ezzel a támogatási megállapodással, különösen e támogatási megállapodás II.4., II.22. 
és II.23. cikkével szemben. 

3. Irányadó jog 

Az e támogatási megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos 
kérdéseket, amelyeket annak feltételei nem szabályoznak, a(z) […] joga alapján kell 
rendezni. 

4. Kiváltságok és mentességek 
E támogatási megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető a [beírandó a 
nemzetközi szervezet neve] számára annak alapító okmányaiban vagy a nemzetközi 
jog által biztosított kiváltságokról és mentességekről való lemondásként. 

 

5.(EKT) Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra, több kedvezményezett 
esetén – A projekt felülvizsgálata  

1. Lehetőleg egy időközi szakaszban és a projekt végén el kell végezni a projekt 
felülvizsgálatát. 
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2.   A felülvizsgálat időpontja előtt legalább két hónappal a Bizottság a 8. cikkel 
összhangban közli a kedvezményezett(ekk)el a projekt felülvizsgálatának szabályait, 
beleértve adott esetben azokat az üléseket is, amelyek összehívását esetleg javasolja, 
és amelyek megszervezésére felkéri a kedvezményezett(ek)et.  

A kedvezményezett(ek)nél a projekt felülvizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek 
a II.16. cikk értelmében támogatható költségnek minősülnek. 

 
 

9.(EKT) Csak az EKT által kezelt cselekvésekre – A projekttel kapcsolatban költségeket 
vállaló, ám EK-hozzájárulásban nem részesülő kedvezményezett(ek) (pl. általában 
harmadik országok kedvezményezettjei) 

1.  A felek a közösségi pénzügyi hozzájárulás meghatározása céljából a következő 
kedvezményezett(ek) költségeit nem veszik figyelembe :  

 --[kedvezményezett neve], 

 ---… 

2. Az előző bekezdésben említett kedvezményezett(ek)nek nem kell [benyújtania] 
[benyújtaniuk] a II.4. cikkben említett jelentéseket, és nem vonatkoznak rá(juk) a II.22. 
cikkben említett ellenőrzések és vizsgálatok. 

3.   Az 1. bekezdésben említett kedvezményezett(ek) nem járul(nak) hozzá a garanciaalaphoz.   
 

10.(EKT) Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra – A kedvezményezettel 
kapcsolatban álló harmadik felek [közös kutatóegységek [unités mixtes de 
recherche, unités propres de recherche stb.), európai gazdasági egyesülések (EGE-
k)/ csoportosulások/ kapcsolt jogalanyok] 

1. A következő harmadik felek kapcsolatban állnak a [a kedvezményezett neve]-val/-vel:  

 --[jogalany neve], 

 ---… 

2. Ez a kedvezményezett a támogatási megállapodás rendelkezéseivel összhangban 
elszámolhatja a fent említett harmadik felek által a projekt végrehajtása során vállalt 
költségeket. Ezek a hozzájárulások nem tekinthetők a projekt bevételeinek.  

A harmadik felek a projekttel kapcsolatos költségeket a támogatási megállapodás II. 
melléklete B. részének rendelkezéseivel összhangban értelemszerűen határozzák meg. 
Minden egyes harmadik fél a II.14. és II.15. cikkben megállapított elvekkel összhangban 
számolja el támogatható költségeit. A kedvezményezett a következőket nyújtja be a 
Bizottságnak:  

- külön pénzügyi kimutatás minden egyes harmadik féltől a IV. mellékletben meghatározott 
formátumban. Ezek a költségek nem szerepelhetnek a kedvezményezett által kiállított IV. 
mellékletben, 

- a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolások és/vagy a módszertanra vonatkozó 
igazolások minden egyes harmadik féltől e támogatási megállapodás megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban, 
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- pénzügyi jelentés összefoglalója, amely összesíti a harmadik felek és a kedvezményezett 
által viselt és a saját pénzügyi kimutatásaikban megadott támogatható költségeket, és 
amelyet a kedvezményezett által kiállított IV. melléklethez kell csatolni.  

A II.4. cikkben előírt pénzgazdálkodási jelentések benyújtásakor a kedvezményezett(ek) 
megjelöli(k) az egyes harmadik felek által elvégzett munkát és az általuk felhasznált 
erőforrásokat, és minden egyes harmadik félnél jelzi(k), hogy az melyik 
kedvezményezetthez kapcsolódik. 

3. A harmadik feleket terhelő, a kedvezményezett által elszámolt költségek 
támogathatósága a II.22. és II.23. cikk értelmében a harmadik feleknél végzett 
ellenőrzések és vizsgálatok tárgyát képezheti. 

4. A kedvezményezett a hozzá kapcsolódó harmadik felekért kizárólagos felelősséggel 
tartozik a Közösség [több kedvezményezett esetén: és a többi kedvezményezett] felé. A 
kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a harmadik felek betartsák a támogatási 
megállapodás rendelkezéseit. 

 
 
30. Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra, egyetlen kedvezményezettről 
több kedvezményezettre való áttérés esetén  
 
1. Ha a projektet több kedvezményezett hajtja végre, akkor a kutatásvezetőt gazdaintézményként 
foglalkoztató kedvezményezett az „első számú kedvezményezett”. Ilyenkor a 2. cikk 2. 
bekezdésében, a 3. cikkben, az 5. cikk 3. bekezdésében, a 6. cikk 1. bekezdésében, a 8. cikkben 
és a 11. cikkben „kedvezményezett” helyett „első számú kedvezményezett” értendő. 
 
2. Erre a támogatási megállapodásra az EKT által kezelt, több kedvezményezett esetére 
kidolgozott II. melléklet (hivatkozás a HL angol változatára) alkalmazandó. 
 
3. Az első számú kedvezményezett az előfinanszírozást csak azon többi kedvezményezett között 
oszthatja szét, akik csatlakoztak a támogatási megállapodáshoz. A kedvezményezettek jogosultak 
a költségvetést egymás között átcsoportosítani mindaddig, ameddig a munkát az I. mellékletben 
meghatározott módon végzik, és jogosultak arra is, hogy a költségvetésükből meghatározott 
összeget a NEPO-résztvevők1 részére átalányösszegként megtérítendő keretbe 
átcsoportosítsanak. A 6. cikk 2. bekezdésében „kedvezményezett” helyett „kedvezményezettek” 
értendő. 
 
[VAGY:2 4. Az első számú kedvezményezett gondoskodik arról, hogy az alább felsorolt, a 
kutatócsoport egy vagy több tagját gazdaintézményként foglalkoztató jogalanyok mindegyike a 
támogatási megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal csatlakozzon mint 
kedvezményezett e támogatási megállapodáshoz, és az első számú kedvezményezett 
ellenjegyzésével ellátott csatlakozási formanyomtatványt (III. melléklet) három eredeti példányban 
aláírva vállalja a támogatási megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket.  
 

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

Az első számú kedvezményezett legkésőbb a támogatási megállapodás hatálybalépésétől 
számított 45. naptári napon belül minden egyes kedvezményezettről megfelelően kitöltött és aláírt 

                                                 
1 NEPO: nemzetközi együttműködésben partner országok 
2 Ez a lehetőség akkor alkalmazandó, ha a kedvezményezett a projekt kezdetén csatlakozik a 
támogatási megállapodáshoz. 
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csatlakozási formanyomtatványt küld a Bizottságnak. A másik két aláírt eredeti példányból az 
egyik az első számú kedvezményezettnél marad, és kérésre bármelyik kedvezményezett 
megtekintheti, a másik példányt az érintett kedvezményezett kapja. 
 
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 kedvezményezettek a Bizottság által 
meghatározandó határidőn belül megfelelő megoldásokat javasolhatnak a projekt 
végrehajtásának biztosítására. A támogatási megállapodás módosítására a II. mellékletben 
meghatározott eljárás alkalmazandó.] 

 
[VAGY:3 4a. Az első számú kedvezményezett gondoskodik arról, hogy az alább felsorolt, a 
kutatócsoport egy vagy több tagját gazdaintézményként foglalkoztató jogalanyok mindegyike a 
csatlakozási formanyomtatványon megjelölt naptól kezdődő hatállyal csatlakozzon mint 
kedvezményezett e támogatási megállapodáshoz, és az első számú kedvezményezett 
ellenjegyzésével ellátott csatlakozási formanyomtatványt (III. melléklet) három eredeti példányban 
aláírva vállalja a támogatási megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket. 
 

– (a kedvezményezett teljes neve és jogi formája) (nemzeti nyilvántartási szám, ha 
van) (székhelye: (teljes cím, város/ tartomány/ ország), képviselője: (a törvényes képviselő 
neve), (beosztása) vagy meghatalmazottja), a továbbiakban: kedvezményezett, 

- (…)] 
 

31.(EKT) Csak az EKT által kezelt támogatási megállapodásokra – Hozzájárulás a 
garanciaalaphoz  

A 6. cikkben foglalt rendelkezés ellenére az ott meghatározott előfinanszírozást a 
kedvezményezett részére a következők szerint kell kifizetni: 
 

– az előfinanszírozás [beírandó a 6. cikk 1. bekezdésében meghatározott összeg, 
csökkentve a kedvezményezett által a garanciaalaphoz nyújtott hozzájárulással] 
EUR összegű első részletét e támogatási megállapodás hatálybalépését követően 45 
napon belül kell kifizetni; 

 
– az előfinanszírozás [a kedvezményezett hozzájárulása a garanciaalaphoz, beírandó 
a 6. cikk 2. bekezdésében meghatározott összeg] EUR összegű második részletét a 
Bizottság a kedvezményezett nevében akkor utalja át a II.20. cikkben meghatározott 
garanciaalapba, amikor a Bizottság az alapot létrehozta, és kezelését rábízta a 
letéteményes bankra. 

 

                                                 
3 Ez a lehetőség akkor alkalmazandó, ha az új résztvevő a projekt későbbi szakaszában, a 
támogatási megállapodás módosítása útján csatlakozik a támogatási megállapodáshoz. 
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