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amelyet egyreszrol

masreszrol

az Emberi Erfifor ras ok Miniszteriurna
szekhely: 1054 Budapest, Akademi a utca 3.
kepviselo: Dr. Hoppal Peter kulniraert felel fis allamtitkar
mint Tamogato,

nev: Kdzep- es Kelet-europai Tortenelem es Tarsadalom Kutatasaert
Kdzalapitvany
szekhely: 1122. Budapest Hatardr u. 35.
kepvi selo.d r . Schmid t Maria fO igazgato
nyilvantart. szam : 01-01-000752 6
adoszam: 18237010-2-43
statiszti kai szamjel:182370I0-9 133-561-0 I
szamlaveze to neve : Magyar Allamkincstar
szamla szama: 10032000-00282558-00000000

mint Kedvezmenyezett
Egyutt: szerzodo felek (a tovabbiakban: sze rzodo felek)
kotottek a mai napon, az alabbi feltetelekkel :

I. A tamoga tas nyujtasanak eldzme nyei, kiiriilmen)'ei:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Kedve zmenyezett tarnogatasi igenykent benyujtott irasbel i kerelmere
Tamogaro a jelen szerzodesben meghatarozott feltetelek mellett anyagi tamogatast nyujt a
Kedvezmenyezett reszere az I. vilaghabonis centenarium i megemlekezesekkel osszefuggo
fela dato kra ,

2. A szerzddes ta rgyu :

2.1. Kedvczm enyezett a szerzodes l. mellekletet kepezo 19. szamu adat lap I. pontj aban
meghatarozott szakmai programban es a II. szamu melleklet koltsegterveben reszletezettek szerint
vallalja az I. vilaghaborus centenariumi mcgernlekezesekkel osszefu ggo feladatok
vegrehaj tasat ,
(tovabbiakban egyiitt: szakmai feladat).

2.2. A Kedvezrnenyezett Avr, 75, § szerinti nyilatkozatait jelen szerzodes IV, sz. rnellekletet kepezo
okirat tartaImazza .

2.3. Szerzodo felek jelen szerzodes t Kedvezmenyezeunek a szakmai feIadat te ljesitese sa ran
felmeriil 6 kolt segei 3.1. pont szerinti merteku. 100 %-os intenzitasu tamogatasa targyaban kotik .

3. A tamogatas iisszcgc, forrasa :



3.1. A tamogatas osszege: 1.991.200.000 Ft, azaz egymill iard -kileneszazkilenevenegymilli6
ketszazezer forint az alabbi, kiemelt eloiranvzatok szerinti es a kiemelt eloiranvzatokon beliU, . " "

egyseges rovatrend szerinti bontasban :
adatok forintban

kormtinyzati kormdnyzati

Kiem elt
Egyseges funkcio szerinti funkcio szerinti

rovatrend szerinti besoroltis l. besoroliis Il. 6ss~esell
eliiirtil/YZlIt

besorolds
082064 .. " " ........ .... ..

K51 2 - Egyeb
K 5- Egyeb mukodesi celu

mukodesi celu tarnogatasok 1.991.200.000 1.991.200.000
kiadasok allarnhaztartason

kiviilre
Mindosszesen 1.991. 200.000 1.991.200.000

3.2. A tamogatas forrasa : a Magyarorszag 2017. evi kozponti ko ltsegve teserol sz6 16 20 16. evi XC
torveny I . melleklete. XX . Emberi Eroforrasok Mi niszteriuma fejezet 20/5/1 I. vilaghabo rus
cen tenariumi rnegemlekezesek tam ogatasa eloiranyzat ,

3.3. A tarnogatas forrasanak AHT azo nos it6 szama: 349428

3.4. A uimogatas osszege tartalmazza az dltalanos forgalmi adot.

3.5. A Kedvezmenyezett a jelen szerzodes a lairasaval nyilatkozik arrol, hogy a jelen szerzodes 2.
pontja szerinti eel tekinteteben adolevonasi jog nem megilleti. illetve az adoterhet masra nem haritja,

4. A tamogatas folye sitasa:

4.1. A koltsegvetesi tamogatas folvositasara
jelen szerzfides 6.4 pontjaban eldirasra keriilt Iza ro beszamolo elfogadasat megeliiziien
tamogatasi eldlegkent keriil sor az alabhiak szer int:
A tamogatasi eliileg dsszege: 1.991.200.000 Ft

4 .2. A Tamogato a tamogatas osszegebol 1.99 1.200.000 Ft, aza z egymilliard
kil eneszazkilenevenegymilli6-ketszazezer forint tam ogatasi eloleget nyuj t a Kcdvezmenyezett
reszere , A Tamogato a tamogatasi el61eget a jelen szerzodes alairasat koveto 15 napon belul utalja at
a Kedvezmenyezett adatai kozott rogzitett szamlajara,

4.3. A Kedvezrnenyezett tudornasul veszi, hogy az altai a megadott bankszamlara atutalt osszegert
feltetel nelkiil es teljes mertekben objektiv felelosseggel tartozik fliggetlentil auol. hogy ki a
szamlatulajdonos.

5. A tamogatas felhasznalasanak szu balyai:

5.1. A Kedvczmenyezett tudornasul veszi, hogy a tamogatast kizaro lag a jelen szerzodesben
meghatarozott ce lra. a jelen szerzodes II. szamu melleklete kent csatolt kolt scgtervbcn meghatarozott
tetelek szerinti bontasban es az I. sza rnu melleklet adat lapon feltiintetett szakmai programban
rneghatarozottak szerint hasznalhatj a fel.
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A Ked vezrnenyezett kizarolag az 5.3. pont sze rinti tarnogatott teve kenyseg idotartama alatt felmeriilt
es a eel megvalositasahoz szorosan es kiizvetleniil kapcsolodo koltsegeket szamolhatja el.

5.2. A tamogatas es amennyiben eloirasra keriilt a sajat forras felhasznalasa soran a
Kedvezmenyezett a koltsegterv egyes koltsegvetesi sorain riigzitett osszegtol lefele korlatlan
mertekben elterhet. A Kedvezmenyczett a jelen szerzodes 5.3. pontjaban a tamogatas felhas znalasara
meghatarozon hatarido eltelteig a Tam ogatohoz benyujtott, indokolt irasbeli nyilatkozata alapjan a
koltsegterv kiemelt koltsegvetesi sorain (kiemelt kol tsegvetesi somak tekintendii: a koltsegterv
berkoltseg es egyeb szemelyi jellegii kifizetesek, a munkaadokat terhelo jarulekok, a dologi
kiad asok, a beruhazas es a feluj itas sorok) rogzitctt osszegek legfeljebb 20 'Ycraval lephetiik tul (a
koltsegterv mas kiemelt koltsegvetesi sorainak megtakaritasa terhere, a tamogata s foosszegen beliiL
es amennyiben cloirasra kertilt , a sajat forras foosszegen beliil ). Az eltereseket a kotelezettsegvallalo
Kedvezmenyezett reszletes indoklasa alapjan elfogadja vagy elutasitja. A Kedvezrnenyezett
tudomasul veszi, hogy a koltsegterv kiemelt koltsegvetesi sorai szintjen pozitiv iranyban kiiliin-kiiliin
a jelen pontban meghatarozott rnerteket meg halad6 elteresre csak a j elen szerzodes mi ndke t fel altali
mod osita s utjan van lehetoseg a jelen szerzodes 8.1. pontjanak figye lembeveteleve l.

5.3. Tamogato tt tevekenyseg idiitartama es a felhasznalas hatarldeje:

a.) A tamogatott tevekenyseg idotartam anak
aa.) kezdo napja: 20 17.04.01
ab.) utolso napja: 20 18.06.30.

lFigyelem! Csa k ezen idfitartam alatti teljesit esi idoponttal (a mi alatt nem a Iizetes i halarido ertend d) kial litot t
sza rnlak szamolhate k el a tarnogatasi [ogviszon y kereteben.z

b.) A tamogatott tevekenyseg idotartamanak kezdo napjatol kezdodoen a tamogatas
felhasznalasanak hatarideje: 2018. 06 .30.

/ A tam ogatott tevekenyseg rnegvalositasaval kap csolal os penzugyi teljes ites (pI. szamla kiflzet esenek) utolse
na pjal

5.4. A Kedvezmenyezen a tamogatou tevekenyseg megvalositasaba kozremukodot nem vonh at be.

5.5. A felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattarto szemelyeket neveznek meg:
a Tam ogato reszerol : Varga Noemi kozgyiijtemenyi szakreferens tel : 06/11795-4541., email:

noemi.varga@emmi. gov.hu
a Kedvezmenyezett reszerol: Fekete Marianna tel : 06/1/374-2601 mobil: 06170/ 933-4987,

email: fekete.marianna@terrorhaza.hu

6. A tamogatas felhasznalasanak ellend rz ese, beszamolasi kdtelezettseg:

6.1. A tamogatasi igeny jogossagat valamint a tamogatas es a sajat forras felhasznalasat a Tamogato,
valamint a jogszabalyban, palyazati kiirasban, tamogatasi szerzodesben meghatarozott szervek
elleniirizhetik. Az ellenorzesek lefolytatasara a tamogatasi szerzodes megkoteset megelozoen, a
kolt segvetesi tamogatas igenybevetele alatt, a tamogatott tevekenyseg befejezesekor, illet ve
Iezara sakor, valamint a beszamol o elfogadasat koveto ot evig keriilhet SOL

6.2. A Kedvezrnen yezett a tarnogatott tevekenyseg megvalositasa soran a koltsegvetesi tarnogatas es
- sajat forras jogszabaly, palyazati kiiras vagy a tamogato altai torteno eloirasa esete n - a sajat forras
terhere a szazezer forint ertekhatart meg halad6 erteku, aru beszerzesere vagy szolgaltatas
megrendelesere iranyulo szerzodest kizaro lag irasban kothet. E bekezdes alkalmazasaban irasban
kotott szerzodesnek miniisiil az e1kiildiitt es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbe li alak
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meg sertesevel kotott szerzodes teljesitese erdekeben tortent kifizetes osszege a tamo gato tt
tevekenyseg koltsegei kozott nem veheto figyelembe.

6.3. A Kedvezmenyezet t koteles a tamogatasi osszegct elkiilonitetten kezelni es a tamogatasi osszeg
felhasznalasara nezve elkulonitett szamviteli nyilvantart ast vezetni , illet61eg a tamogatassal
kapcsolatos valamennyi dokumentumot ( kiilono sen a felhasznalast dokumentalo szamlakat,
bizon ylatokat, szerzodeseket, egyeb oki ratokat ) a Tarnogato vagy egyeb ellen orzesre jogosult
szervek altal ellen6rizhet6 modon kezelni es nyilvantartani, valamint a Tamogato altali
jovahagyasatol szarnitott legalabb 10 (tiz) evig megorizni , A Kedvezmenyezett ezen tul is kotele s
minden, az ellenorzeshez szukseges felvilagositast es egyeb segitseget megadni.

6.4 . A Kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasarol legkesobb 2018. 07.30.-ig koteles szakmai
beszamolot es penziigyi elszamolast kesziteni es atadni a Tarnogato szakmailag illetekes foosztalya
(Kozossegi Muvel odesi es Muveszeti Foosztal y) reszere .
A Tam ogato reszerol a szakmai beszam olo es penziigyi elszamolas elfogad asara , a telje sites
igazo lasara a kulturaert felel6s allamtitkar jogosult .

6.5. A beszamolonak es az elszamolasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszamolo: szakmai ertekel es a tamogatas celjanak rnegvalosulasarol (amennyiben a

beszamolo 5 oldalnal hosszabb , a Kedvezrnen yezett koteles egyoldalas osszefoglalot kesziteni);

b) penziigyi elszamolas
ba.) a penzugyi elszamolas kotelezo tartalmi elemei:

a tarnogatott tevekenyseg idotartamahoz igazodo, a Kedvezmen yezett nevere szo lo
szamlak, egyeb szamviteli es adohatosagi felhasznalasra alkalmas helyettesit6 okiratok,
bizonylatok adata ival megegyez6en kitoltot t, a jelen szerzodes 1Il szarnu mellekletet
kepezo szdmlaosszesito.
A Kedvezmenyezett a felhasznalast dokumentalo eredeti szarnlakra, bizonylatokra, egyeb
okiratokra koteles rairni: .Emberi Eroforrasok Miniszte riurna fele Ft (azaz
....... .. ............ .. ...... forint) osszegben a(z) 298 83-4/2017. iktatoszamu szerzodes
kereteben elszamolva" ,

bb. ) A penziigyi elszamolas soran azon gazdasagi esemenyek eseten, amelyeknel az
ellenertek kiilf61di penznemben keriilt meghatarozasra es igy a gazdasagi esemenyt
alatarnaszto bizonylat (szamla, szamviteli bizonylat) is kiilf61di penznemre szol, annak
vegosszeget es arra tekintettel elszamolhato koltseg osszeget a szamlan, szamvi teli
bizonylaton megjelolt teljesites idopontjaban ervenyes, a Magyar Nemzeti Bank altal
kozzetett kozeparfolyarnon kell forintra atszamitani, A Magyar Nemzeti Bank altal nem
jegyzett penznemben kiall itott szamla, szarnviteli bizon ylat eseten az Europai Kozponti Bank
altal kozzetett kozeparfolyamon kell eurora atvaltani. Az elszamolasba a szamlak, szarnviteli
bizon ylatok (fentiek alapjan szamitott) forintban kifejezett erteket kell beallitani, A
szamlaosszestton a forin tra valo atszamitas saran alkalmaz ott arfolyamot fel ke ll tiintetni , es a
termek/szolgaltatas megnevezese oszlopba a szamla targyat magyar nyelven kell be irni.

c) A pen zugyi elszarnolas ellenorzese sora n a tamogato ellenorz i a reszbeszam olohoz,
beszamolohoz csatolt, a tamogatott tevekenyseg megvalosi tasahoz kapcsolodo koltsegek et igazol6
szamv iteli bizonylatokr61 keszitctt osszesitot oly modon, hogy az osszesitobol szuroprobaszeruen
kivalasztott bizony latok letezeset es az osszesitovel valo egyezosegenek megletet az eredeti
bizon ylatok vagy azok hitele s rnasolatanak bekeresevel vagy helyszin i ellenorzes soran vizsgalja.
Hiteles masolatkent a kedvezmenyezett kepviseletere jogosult vagy az altaIa meghatalmazott
szemeIy altaI alairt masol at fogadh at6 el. A kivalasztasba a bizon ylatok legkevesebb 5%-:it, ha az
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osszesi ton tiz darabnal kevesebb bizonylat szerepe l, azo k legalabb 50%-at, de legk evesebb egy darab
bizonylatot kell az ellenorzesbe bevonni ugy, hogy az eilenorzott szarnlak osszege elerje az
osszesuoben szereplo ertek minimum 10%-a.

6.6. A Kcd vezmenyezett a beszam olot es az elszarnolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tarnogato a beszamolot es az
elszamolast a beerkezest koveto 60 napon bel iil megvizsgalja, es dont annak elfogadasarol, illetve
elutasitasarol. A Tarnogato donteserol es az esetleg jogosulatlanul igen ybe vett tamogatas
visszafizetesenek kotelezettsegerol 5 napo n be lul irasban ertesiti a Kedvezmenyezeuet, Ha a
Kedvezmenyezett a beszarnolasra, elszarnolasra vonatkozo kotelezettseget hataridore nem teljesiti.
vagy a hatarid oben benyujtott beszamolo, elszamolas tartalma nem a jelen szerzodes 111. sz.
me llekle tet kepczo szamlaosszes itonek mcgfeleloen telje siti, ugy a Tamogato hatarido
megjel olesevel irasban fels z6litja a Kedvezrnenyezettet, a beszamolo benyujtasara, a hiany potlasara,
vagy a beszarnolo, elszamolas egyeb m6don torteno korrekciojara. A beszam olo, elszamolas
elfogadasara jelen pontban rogzitett hatarid o ez esetben egy alkalommal legfeljebb 20 nappal
meghosszabb ithato. A felek rogzitik, hogy a potl as, korrekci6 elrnulasztasa lehctetlcnne teszi annak
mega llapltasat , hogy a tamogatast a Kedvezrnenyezeu rendeltetesszeriien hasznalta-e fel.

6.7 . A Ked vezrnenyezett a jelen szerzodes alairasaval nyi latkozik arrol, hogy a j elen szerzodesben
meghatarozott elszamolas alapjau l szolgalo dokumentumok az alabb i cimen talalhatoak meg:

1078 Budapest , Istvan u. 47. IIIIO.

6.8. A Kedvezmenyezett koteles a kol tsegvetes i tamogatasok lebonyolitasaban reszt vevo es a
koltsegvetesi tamogatast ellen6rz6 szervezetekkel egyiittmiikOdni , az ellenorzest vegzo szerv
kep viseloit ellenorzesi munkajukban a megfelel6 dokumentumok , szamlak, a me gvalositast igazol6
okrnanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a fizikai teljesites vizsgalataban a
helyszinen is segiteni .

7. A Tamogato ela llasi, fel rnondasl j oga, a ramoga tas visszaflzet ese:

7.1. A Tamogato a jelen szerzodestol val6 elallas ra vagy a szerzodes azo nnali hatalyu felmondasara
jogosult, ha:

a) a Kedvezmen yezett jogosulatl anul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) az Avr. 96. § a) - i) szerinti esetekben, vagy
c} a Ked vezmenyezett teljesiteset biztosito bankgarancia, kezesseg - annak leja rata el6tt legalabb

uegyven ot nappal - nem keriil meghosszabbitasra.

7.2. Ha a Kedvezmenyezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan korulm enyrol szerez
tud omast, amely a jelen szerzodes felrnondasa t. illetve az att61 valo elallast megalapozza, a
Tamogato felfiiggeszti a tamogatas folyositasat, es errol a Tamogato legkesobb a tamogatas i
szerzodes felrnondasat. ela llasat, tamogatas folyositasanak felfugges zteset megalapoz6 korulmeny
tud omasara jutastol szami tott 5 napon beliil a Ked vezmenyezettet irasban tajekoztatja.

7.3. Ha a Tamogato a jelen szerzodes tol chill . a Kcdvezmenyezett az addig reszere foly6s itott
tamogatas osszegct az Avr. 98. §-aba n meghatarozott iigyleti , kesedelern eseten kesedelmi kamattal
novelt mertekben koteles a Tamo gato altai mcghatarozott ( 10032000-0 1220328- 50000005 szamu)
szamlara a sze rzodesszam es az AliT azo nosito megj elolesevel 30 napon beliil visszafi zetni. Az
iigyleti kamatszarnitas kezd6 id6pontja a tam ogatas folyo sitasanak els6 napj a, uto lso napja a
visszafizetesi kotel ezettseg teljesitesenek napja; a kesedelmi kama t szamitasanak kezd6 id6po ntja a
Kedvezmenyezett kescdelembe esesenck napja, utols6 napja a vissz afize tcs i kotelezett seg
teljesitesenek napja. lIa a Tamogat6 a jeten sze rz6des t felmondja, a Ked vezm enyezett az addig
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foly6si tott tamogatasbol a jogosulatlanul igenybe vett tamogatas osszeget - az Avr, 98. §-aban
rneghatarozott iigyleti, kesedelem eseten kesedelmi kamattal novelt mertekben - koteles a Tamogato
altal meghatarozott (10032000-01220328-50000005 szamu) szarnlara a szerzodesszam es a jelen
szerzodes 3.3. pontjaban meghatarozott AHT azonosito rnegjelolesevel 30 napon bel iiI visszafizetni.
Az iigyleti kamatszarnitas kezdo idopontj a a tarnogatas jogosulatlan felhasznalasanak kezdo napja .
utolso napja a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesenek napja; a kesedelmi kamat szamitasanak
kezdo idiipontja a Kedvezmenyezett kesedelernbe esesenek napja , utolso napja a vissza fizetesi
kotelezettseg teljesitesenek napja.

7.4. A Tarnogato a tarnogatasi szerzodes modositasa, felmo ndasa vagy az attol tiirtenii elallas nelkul
is elrendelheti a koltsegvetesi tamogatas reszleges - a jogszabalysertessel, illetve a nem
rcndeltetesszenl vagy szerzodesellenes felhasznalassal aranyos rneneku - visszafizeteset . llyen
esetben a Kedvezrnenyezett a jogosulatlanu l igenybe vett tarnogatas osszeget a jelen szerzodes 7.7.
es 7.8. pontok es az Avr 98. §-ban foglaltak szerint koteles visszafizetni.

7.5 . Amennyiben a tamogatasbol fel nem hasznalt osszcg maradt vissza, ugy azt a Kedvezmenyezett
az elszarno lasi hataridot koveto 30 napon beliil, egy iisszegben koteles vissza fizetni a Tarnogato
reszere a Tamogato altal meghatarozott (10032000-01220328-50000005 szamu) szarnlara, a
szerzodesszarn es a jelen szerzodes 3.3. pontjaban meghatarozott AHT azonosito megjelolesevel.

7.6. A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, bogy amennyiben a jelen szcrzodesben adott nyilatkozata
cllenere a tarnogatas felhasznalasa soran a fizetendii adojabol ra atharitott vagy az altala
megallap itott adot levonta, vagy a keletkezo ad6terhet masra atharitotta. a levonasba helyezett vagy
atharito tt es a Tamogato alta i is tamoga tott altalanos forga lmi ado osszegenek megfelelii tamogatast
kiiteles a Tamogato reszere a Tamogato altal rneghararozott (10032000-01220328-50000005 szamu)
szamlara, a szerzodesszam es a jelen szerzodes 3.3. pontjabam meghatarozott AHT azonosito
megjelolesevel 30 napon beliil visszafizetni a 7.3. pontban hivatkozott kamattal novelt mertekben, A
karnatszamitas kezdii idiipontja a tarnogatas jogosulatlan felhasznalasanak kezdo napja. utolso napja
a visszafizetesi kote lezettseg teljesitesenek napja.

7.7. A Kedvezmenyezett tudornasu l veszi, hogy amennyiben a tamogatott tevekenyseg osszkoltsege
- a zarobeszamolo es a zaroelszamolas elfogadasa alapjan - csokken a je len szerzodes II szamu
mellekletekent csatolt koltsegtervben foglaltakhoz kepest, a tamogatas osszeget a Tamogato
egyo lda lu irasbeli rende lkezo nyilatkozattal csokkenti az osszkoltseg csokkenesenek aranyaban, tobb
tarnogatasi forras escten az credcti tarnogatasi aranyoknak mcgfeleliien. A tamogatott tevekenyseg
osszkoltseget a koltsegtervbcn meghatarozott egyes koltsegnemek aranyaban csokkenti a Tamogato
A Kedvezmenyezett tudornasul veszi, hogy a Tamogato fenti nyilatkozata a jelen szerzodes
modositasanak miniisiil. Amennyiben a tarnogatas osszegcnek csokkentese erinti a Kedvezrnenyezett
reszere a jelen szerzodes alapjan folyositott tamogatast, a Kedvezmenyezett koteles a csokkentessel
erintett tamogatasreszt, a Tamogato altal kibocsatott rendelkezii nyilatkozat kezhezveteletol szamitott
30 napon beliil a Tamogato altal rneghatarozott (10032000-01220328-50000005 szamu) szamlara, a
szerzodesszarn es a jelen szerzodes 3.3. pontjaban meghatarozott AHT azonosit6 mcgjelolesevel
visszafizelni.

7.8. Amcnnyiben a Kedvczmenyezett a jc len szcrziidCsbcn meghatarozolt visszafizctesi
kote lezettsege lcljcsitesevel kesedelembe esik, kiiteles a kesedelem idcjerc az An. 98. §-ban
mcghalarozott kesedelmi kamalo t fizetni.

8. A szerziides modositasa:
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8.1. Je len szerzodes modositasa a szerzodo felek kozos akaratabol - figyelembe veve a 7.7.
pontban foglaltakat - kizarolag irasban tortenhet. A Kedvezmenyezettnek a szerzodes
rnodositasra iranyulo kerel met irasban, resz letes indokolassal ellatva kell a Tamogato reszere
el6terjesztenie . Kedvezmenyeze tt kizarolag olyan indokkal kezdemenyezhet szerzodes
modositast, amely a tamogatas megitelesenek korulmenyeit ut6lag nem valtozta tja meg.
Szerzodes-rnodosi tas kereteben sor keriilhet kiilonosen a tarnogatasi eel megvalosulasat nem
veszelyezteto hatarido-modositas, a feladat koltsegvetesenek modosulasa, valamint a
Kedvezmenyezett adolevonasi jogosultsagaban bekovetkezett valtozas miatt , amely
modosi tast a Kedvezmenyezett az eredeti vagy a korabban m6dositott tamogatas i
szerzodesben a tarnogatas felhasz nalasara meghatarozott hatarido letelteig irasban
kezdernenyezheti. A tamogatas felhasznalasarol torteno beszamolas hataridej enek
modositasa szinten irasban kezdernenyezheto az eredeti vagy a korabban m6dositott
tarnogatasi szerzodesben meghatarozott beszamolasi hatarido letelteig

8.2. A Tamogato jogosult a Kcdvczmenyczett nem kell6en megalapozott szerzodes-modositasi
kerelmet elutasitani. Amennyiben a rnodositas sziiksegessege a Kedvezrnenyezettnek felrohato okbol
cred, ugy az eset osszes korulmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani a szerzodes
rnodositas es szerzodesszcges esc ten alkalmazhato jogkovetkezrnenyek kozo tt.

8.3.Tamogato az Aht. 48/A . § (3) bekezdese alapjan jogosult jelen sze rzodest egyo ldaluan, a
Kedvezmenyezett javara modositani,

9. Biztositekuk:

9.1. Amennyiben a Kedvezmenyezett hataridon beliil nem teljesiti a tamogatas visszafizetesere a
jelen szerzodesben meghatarozott kotelezenseget. a visszafizetesi kotelezettscg ervenyesitese a 10.1.
pontban rneghatarozott felhatalmazas utjan beszedesi megbizassal tortenik, A Kedvezmenyezett
kijelenti, hogy a bejelentetteken kiviil tovabbi bankszamlaja nines; ezzel osszefiiggesben
kotelezettseget valla l arra, hogy ha uj bankszamlat nyit, azt 8 napon beliil bejelenti a Tamogatonak,
egyuttal esatolja az uj bankszamlara vonatkozo - a 10.1. pontban meghatarozott tartalmu - beszedesi
meg bizas benyujtasara szolo felhatal rnazast. es egyidejuleg nyilatkozi k a felhatalrnazasok
erve nyesi tesenek sorrendje rol.

9.2. A Ked vezrnenyezett tudornasul veszi, hogy a tamogatas osszegebol beszerzett vagyo nt 
amennyiben az a Kedvezmen yezett tulajdonaba, illet ve vagyonkezelesebe keriil - a beszamolo
benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett beszamolasi hatari dotol szarnitott 5 evig a tamogatas
ce ljanak megfelel6en kote les hasznalni. es azt a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesbcn
rogzitett hataridotol szamitott 5 even beliil csak a Tamogato elozetes irasbeli jovahagyasaval es a
foglalkoztatasi, illetve a szolgaltatasi es az egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval
idegcnithcti el, adhatja berbe vagy mas hasznalataba, illetvc terhelheti meg.

10. Egyeb rendelkezesek:

10.1. Szcrzodo felek rogzitik, hogy a Kedvezmenyezett a jelen szerzodes alai rasaig a Tamogato
reszere atadta az alabbi dokumentumokat. es a Kedvezmenyezett a je len szerzodes alairasaval
nyi latkozik arro l, hogy az e doku mentumokban, valamint a jelen szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Kedvezrnen yezett altal benyujtott
egyeb dokumentumokban, nyi latkozatokban fog laltak a jelen szerzodes alairasanak idopontjaban
valtozatlanul fennal lnak:
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- adatlap a tarnogatas igenylesehez a Tamogato altal meghatarozott formaban;
- az Avr. -ben meghatarozott nyilatkozatok a Tamogato altal meghatarozott formab an;
- a Kedvezmenyezett lete sito okiratanak egyszeni masolat a (alapito okirar);

- a Kedvezrnen yezett kepviselojenek hiteles cegalai rasi nyila tkozata (a kozjegyzoi alai ras-
hitelesitessel ellatott cimpeldany vagy az iigyved altai ellenjegyzett alairas-minta);
- a Kedvezmenyezett kepviselojenek alairasi jogosult sagat igazolo okirat;"
- a Kedvezrnenyezett szamlavezeto penzintezete altal ellenjegyzett, a jelen szerzodes 6.1. pontjaban
meghataro zott ellenorzes i veghataridovel megegyez6 hataridoig a Tarnogato javara sz616,
valamennyi - jogszabaly alapjan beszede si megbizassal megterhelhet6 - fizetesi szamlajara
vonatkozo, csak a Tamogato irasbeli hozzajarulasaval visszavonhato, beszedesi megbizasra
felhatalmazo nyilatkozata penzugyi fedezethiany miatt nem teIjesithet6 fizetesi rnegbizas esetere a
koveteles legfeIjebb harmincot napra valo sorba allitasara vonatkoz6 rendelkezessel egyutt ;
amennyiben a Kedvezmenyezett tobb bankszarnlaval rendelkezik , egyidejiileg nyilatkozik a
felhatalmazasok ervenyesitesenek sorrendjerol

10.2. A Ked vezmenyezett a jelen szerzodes alairasaval
a) tudomasul veszi , hogy a tarnogatasi igeny szabalyszeruseget es a tamogatas rendeltetesszeni

felha sznal asat a Tamogato, es a jogszabalyban meghatarozott cgyeb szervek ellenorizhetik;
b) tudomasul vesz i, hogy a tamogatas Ked vezrnenyezettjenek nevere, a tamogatas celjara,

oss zegere, tovabba a tamogatasi program megvalositasi hel yere vonatkozo adatok
nyilvanossagra hozhatok;

c) kijelenti, hogy az egyesulesi jogrol , a kozhasznu jogallasrol , valamint a civil szervezetek
rnukodeserol es tamogatasarol sz616 2011. evi CLXXV . torveny (a tovabbiakban : Ectv. )
30.§ szerint a bes zamolojat letetbe heIyezte;

d) vallalja, hogy amennyiben reszere a szakmai monitoring rend szer adatai alapjan, az
allamhaztartas kozp onti alrendszerebol kapott az Ectv. 20 . § szerinti kolt segvetesi
tamogatasai (egybeszamitott tamogatas) ossz esen meghaladjak vaiamely koltsegvetesi ev
vonatkozasaban az otvenrnillio forintot . akkor ennek teljesule set kovetoen a Tamogato
reszerol kuldott vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg fennallasarol es esedekessegenek
idopontjarol sz616 tajekoztatas alapjan 30 napon beliil az Ectv. 53/A. § (2) bekezdese szerint
eleget tesz

e) tudornasul veszi, hogy amennyiben szazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru

beszerzesere vagy szolgaltatas meg rendelesere iranyulo szerzodes megkotesere nem az Avr,

76. § (2) bekezdese szerint kerul sor, a szerzodes telje site se erdekeben tortenf kifizete s a

tamogatott tevekenyseg kolt segei kozott nem vehet6 figyelembe.

f) tudornasul vesz i, hogy amennyiben a tamo gata si szerzodes hatal ya alatt a Kedvezmenyezett

szemelyeben jogutodlas tortenik, akkor a jogutod a j ogutodlast koveto 30 nap on belul irasban

koteles nyilatkozni arrol , hogy az Aht.vnak es a tamogatasi szerzodesnek a

Kedve zrnenyezettre vonatkozo kovetelmenyeit tcljesiti, azokat niagara nezve kotelezonek

ismeri el.

10.3. Ha az Avr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontj aban meghatarozott barmely korulmeny
bekovetkezik, a tamogatott tevekenys eg osszkoltsege a tervezetth ez kepest csokken , a
Kedvezmenyezctt adolevo nasi jogosultsagab an, mas adataiban, vagy a kolt segvetesi tamogatas
egyeb - a palyazati ki irasban meghat arozott, a tamogatasi igenyben ismertetett, vagy a
jogszabalyban, tamogatoi okiratban, tamogatasi szerzodesben rogzitett - felteteleiben valtoz as
kovetkezik be, - kulonosen ha a Kedvezrnenyezett ellen csod vagy felsza molas i elj aras indul , vagy a
helyzeteben olyan valtozas all be amel y jelen szerzi:\des celjat veszelyezteti vagy ellehetetleniti - a
Ked vezmenyezett a tudomasara jutast61, vagy az eljaras megindulasat6! szami tott 8 (nyo lc) napon

8



beliil koteles azt irasban bej elenteni a Tamogatonak,

10.4. Ha a Tamogato a 10.3. pont szerinti bejelentes utjan vagy egyebkent tudom ast szerez a 10.3.
pontban meghatarozott korulmenyek bekovetkezeserol, a tudomasszerzest kiivetiien 15 napon beliil
megteszi az altai a nyilvantartott adatok megvaltoztatasara, a koltsegvetesi tamogatas felteteleinek
modositasara, jogszabalyban vagy jelen szerzodesben meghatarozott esetekben annak
visszavonasara, az atto l torteno elallasra, annak rnodositasara, felmondasara, tovabb a a
jogosulatlanul igen ybe vett tamogatas visszakovetelesere, az Avr. 98. § (5) bekezdese szeri nti
reszleges visszafizetes elrendc lesere, vagy mas eljaras lefol ytatasara iranyulo intezkedeseket .

10.5. Szerziidii felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo ada tok nem miniisiilnek
iizleti titoknak, nem tarthatoak vissza iizleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok rnegismereset
vagy nyilvanossagra hozata lat torveny kozerdekbol elrendeli. A fentie ktiil elteroen azonban a
Tamogato nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat, ameIyeknek megismerese a
Kedvezmenyezett iizleti tevekenysegenek vcgzese szempontjabol aranytalan serelmet okozna - igy
kulonosen technologiai eljarasra, miiszaki mcgoldasra, know-how-ra vona tkozo adato kat - ,
amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a Kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasarol torteno
beszamolassal egyidejiileg kifejezetten es elkiilOnitetten megtiltotta. A Kedvezmenyezen tudomasul
veszi, hogy a fenti tilalom nem vona tkozhat a 10.2. b) pont szerinti kozzetetel korebe esii adatokra.

10.6. A Kedvezmen yezett tudomasul veszi, hogy a tamogatas felhasznalasa soran - sziikseg szerint 
megfelel iien alkalmazni koteles a kozbeszerzese kre vonatkozo jogszabalyokat. A kolt segvetesi
tarnogatas szabalyszerii felhasznalasa erdekeben a Kedvezmenyezctt kozbeszerzesi eljarast es mas
beszerzesi eljarast ugy koteles lefolytatni, hogy az a koltscgvetesi tamogatas esszeru es hatekony
felhasznalasat biztositsa. Azt, hogy a Kedvezrnenyezett eleget tett-e a kozbeszerzesi
jogszabalyoknak, a Tarnogato a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLlII. torveny (a tovabbiakban:
Kbt.) 43. §-a alapjan kozzetett dokumenturnokbol elleniirzi. A Kedvez rnenyezett koteles - a
koz beszerzes i eljaras lezarasat koveto 15 napon bel iii, de legkesobb a jelen szerzodesben
meghatarozott beszamolo benyuj tasaval egy idejii leg - az ellenorzeshez (az eljaras beazonosttasahoz)
szukseges adatokat a Tamogato reszere irasban szolgaltatni . A Kedvezrnenyezett tudornasul veszi,
hogy a fenti ellenorzes soran a Tamogato bekerheti a Kedvezmenyezett vagy a Kedvezmenyezett
altai a tamogatott tevekenyseg megvalositasaba bevont kozrermlkodo altai folyta tott kozbeszerzesi
eljaras soran a Kbt. 46. § (2) bekezdeseben rneghatarozottak szerint kele tkezett dokumentumokat. A
Kedvezmen yezctt kiiteles a Tamogato altal kert dokumentumokat a Tamogato altai megadott
hataridoig benyujtani. A Tarnogato tovabba jogosult a fenti dokumentumokat a helyszinen
elle niirizni. A Kedvezmenyezett koteles a Tamogatot haladektalanul irasban ertesiteni , amennyiben
az altala lefolytatott kozbeszerzesi eljaras ellen jogorvoslati eljaras indult.

A Kedvezmenyezett tudomasul vesz i, hogy az Ectv. 53. § (2) bekezdese alapjan kozponti
ko ltsegvetesi forras terhere torve ny eltero rende lkezese hianyaban civil szervezetnek mukodesi
tamogatas esak akko r nyuj thato, ha a Nemzeti Egyuttm ukodes i Alap biztositja a koltsegvetes i
tamogatas forrasat, A tarnogatasra valo jogosultsagot a Tamogato az Eetv. 53. § sze rint ellen iirzi
figyelemmel az Eetvt. 54 . §-aban foglalt mentessegekre.

Az Ectv. 75. § (I ) bekezdese alapjan 2012. januar 1. napjat kovetoen esak olyan civil szervezet
kaphat koltsegvetesi tamogatast - ide nem ertve az Ectv. 54. § szerinti tarnogatasokat -, amcl y az
Eet\'. 30. § szerin t letetbe helyezte beszamolojat,

10.7. A Kedvezmenyezett a tamogatott feladat kivi telezese sora n - a media megjelcneseknel,
rendezvenyeken, kiadvanyokon, konyveken, az ezekkel kapesolatos reklam cs PR anyagokon -
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koteles a Tarnogato teljes nevenek, valamint a tarnogatas tenyenek kifogastalan nyomdatechnikai
kivitelezesben torten o megjelentetesere , melynek tovabbi reszleteirol - igen y eseten - a felek a jelen
szerzodes alairasat kovetoen kulon szerzodesben allapodhatnak meg. A Kedve zmenyezett a
Tamogato nevenek feltu ntetesere, illetve hasznalatara kizarolag a jelen szerzodes hatalya alatt
jogosult.

A Kedvezmenyezett koteles a tarnogatott rendezvennyel, illetve esemennyel kapc solatosan tervezett
mediaesemenyekrol (pI.: sajtotajekoztato, hatterbeszelgetes, stb .) a Tam ogatot - annak sajt6irodajat 
a tamogatott eserneny/ rendezveny tervezett hatarnapjat megel6z6 legalabb 5 nappal korabban
tajekoztatni, tovabba ezen rendezvenyek tervezesenel es lebonyolitasanal - amennyiben a Tamogato
ezt igenyli - a Tamogato sajt6 es PR szakernbereivel egyiittmiikOdni.

Kiadvanyok (konyvek, cd, album, naptar, stb .) tarnogatasa eseteben a Kedvezrnenyezett vallalja a
kiadvany 5 (ot) peldanyanak a Tamogato reszere valo ingyenes atadasat, melyet a fele l6s Kozossegi
Muvelodesi es Miiveszeti Foosztaly / szervezeti egyseg reszere megkiild .

10.9. A jelen szerzodesben nem vagy nem kell6 reszletesseggel szabalyozou kerdesek tekinteteben a
magyar jog szabalyai - elsosorban az Aht . es az Avr. - az iranyadok ,

A felek a jelen, I0 (tiz) oldalb61 allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukka l
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.
A szerzodes 5db eredeti , egymassal teljes egeszeben megegyez6 peldanyban keszult, ame lyb614 db
a Tamogatonal, I db a Kedvezmenyezettnel marad.

Mclleklctek:
I. A tarnogatas celjava l kapcs olatos rnelleklet (adatlap-szakmai program)
II. Koltsegterv
III. Szamlaosszesi to es elszarnolasi segedlet
IV. A Kedvezrnenyezett Fej . Kez. balyLat 9/3/a. nyila tkozata

C?I'-AS0Jr.r..\ A...., 'f'.
Budapest. 2017 . :;:- ,-;'. BlId

~~- '
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6. "L. mettektet

Kb lt segterv az igenyelt tamogatas es a tAmogat6 altai el6 itt sajat !arras felhasznalasara

A Koltseqterv minden oldalat kerj ilk ceqszeni alairaasa l elliltni !
adatok forintban

Szerzodes ikta toszama:
Kedvezmim zett neve :
Tamo atott fe/adat m neveees e.

Kozep- es Kelet-eu rcpar r crteneiem es Tarsad alom Kutatasaert Kczetapitv an
Else Vila haborus Centenanurrn m emlekezesek

1 auemhaztanascn belulre • uv eve kcz ni l kollse vetesr szervet"

2 anamnaztartason kivulre"

I/genyelt ramagaras es a ramogar6 altai elo irt sajat (orras osszege osszesen (A+B+C)

8 IFelha/mozasi kiada sok 6uzesen (5+6+7)

I c
Saja t 16ke rendezhiKe rendelkezesre bocsatott penzeszkoz (ha miniszt~num a tarsasagi reszeseces
rekinteteben a tulajdonoSi jog gyakorto nev6ben es he/yen JSr 61)

01 01

I I
I I

1 991 200 000 I 01

' Az eccrtremccaia s AFA-t tamoq atandc kdltseg kent esemero . vaqy klzar6 tartatmal61fugg6en a megfele16resz alahuzand 6 1

U1. A tam ogatas tervezett fe lhas znalasanak Otemezese a kiadas ok virtlato felmerOlese szennt

Je len koltseatervben tamoaatas remere a Kedvezmen vezettnel rervezett kiadasok ii temezese a t.irqvtvben:

Janu8rban Ft JUliusban FI

'ebruarban Ft augusztusban FI
marciusban Ft szeptemberben FI
apnllsban Ft okt6berben Fl
m8jUsban Ft novemberoen Fl
jun iusban 1 ooסס99120 Ft decemberoen Fl

Jelen If.Oltseqtervben fe /Wnre,." tamoga tas rem ere a Kedvezmen vezettnel terv ezett k iadasok utemezes e iI t,jraytver kOvetO ev{ekJben {li Z evek $lama
szuk st!o ese,,en bOvif het6 /:

Datum Budapest. 2017 Junius 22
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