ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Pályázatírási és támogatás-lehívási szolgáltatás igénybevételére
Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatírási és támogatás-lehívási szolgáltatásának igénybevételére
vonatkozó feltételeket a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
I.

Értelmező rendelkezések

1.

OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet
adószám:
12012187-2-41 (HU12012187)
cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01 09 367756
számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
11715007-20339614
honlap:
www.opten.hu (a továbbiakban: Honlap)
elektronikus levél:
opten@opten.hu
Megbízó: az a jogalany, amely Megállapodást köt a Megbízottal a Megbízás elvégzésére.

2.

Megbízott:

3.

Fél / Felek: a Megbízó vagy a Megbízott / a Megbízó és a Megbízott együttesen.

4.

Megállapodás: a Megbízó és a Megbízott által aláírt szerződés, amellyel a Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízás
elvégzésével.

5.

Megbízási Szerződés: a Megbízott és a Megbízó között létrejött szerződés, amelyet az ÁSZF és a Megállapodás együttesen
alkot.
Megbízás: az ÁSZF 17. pontjában részletezett Pályázatírási és / vagy Támogatás-Lehívási Feladat ellátása.

6.
7.
8.

PEJ (projekt előrehaladási jelentés): a Megbízó rendszeres beszámolója a közreműködő szervezet felé a támogatott
Projekt megvalósulásáról.
KK (kifizetési kérelem): a Pályázat pénzügyi elszámolásához a közreműködő szervezet felé benyújtott dokumentumok
összessége.

9.

PFEJ (projekt fenntartási jelentés): a Megbízó által a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben
meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettség keretében a közreműködő szervezet felé
benyújtott dokumentumok összessége.

10.

Pályázatírási Díj: az ÁSZF 17.a) pontjában meghatározott Pályázatírási Feladat ellátásáért a Megbízottnak fizetendő díj. A
Pályázatírási Díj összegét és megfizetésének módját a Megállapodás tartalmazza.

11.

Sikerdíj: a Pályázatot kiíró intézmény vagy a képviseletében eljáró közreműködő szervezet által támogatásra érdemesnek
ítélt Pályázat esetén a Megbízottnak fizetendő díj. A Sikerdíj összegét és megfizetésének módját a Megállapodás
tartalmazza.

12.

Támogatás-Lehívási Díj: az ÁSZF 17.b) pontjában meghatározott Támogatás-Lehívási Feladat ellátásáért a Megbízottnak
fizetendő díj. A Támogatás-Lehívási Díj összegét és megfizetésének módját a Megállapodás tartalmazza.
Megbízási Díj: a Pályázatírási Díj, a Sikerdíj és a Támogatás-Lehívási Díj együttesen.

13.
14.
15.
16.

Támogatási Szerződés: a Pályázatot kiíró intézmény, vagy a képviseletében eljáró közreműködő szervezet és a Megbízó
között a konkrét Pályázattal kapcsolatosan létrejött szerződés.
Pályázat: a Megállapodásban meghatározott pályázati kiírás feltételeinek megfelelően, a pályázati útmutató rendelkezései
szerint elkészített dokumentáció, amelynek nem képezik részét a pályázati útmutatóban előírt mellékletek.
Projekt: egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus követelményeknek megfelelő
célkitűzés érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.

II.

Az ÁSZF tárgya, a Megbízás meghatározása

17.

A Megbízás tárgyát az alábbi feladatok elvégzése képezheti:
a)

A Pályázat megírásával és benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátása (a továbbiakban: Pályázatírási
Feladat).

b)

A Pályázattal kapcsolatban a Pályázatot kiíró intézmény vagy a képviseletében eljáró közreműködő szervezet által
közölt kedvező támogatói döntésről szóló értesítést követően közreműködés a Pályázat
-

támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint

-

fenntartási időszakával kapcsolatos szakértői feladatainak ellátásában

(a továbbiakban együttesen: Támogatás-Lehívási Feladat).
III.

A Megbízott alapvető kötelezettségei

A)

A Pályázatírási Feladat különösen:

18.

A Megbízott köteles
a)

a Pályázat befogadásához szükséges dokumentumok listáját összeállítani és azt a Megbízó részére írásban átadni;

b)

a pályázati útmutatót a Megbízó részére átadni az abban foglaltaknak a Megbízó általi beszerzése céljából;

c)

a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott adatok, dokumentumok, információk, valamint a Megbízó tájékoztatása
alapján a pályázati kiírásnak megfelelően, a Megbízótól kapott adatok, dokumentumok és információk teljes körű
átadását követő 10 (tíz) munkanapon belül a beadásra kész pályázati anyagot elkészíteni és azt a Megbízó részére
jóváhagyás és aláírás céljából átadni. Abban az esetben, ha bármilyen adatra, dokumentumra vagy információra a
Megbízottnak szüksége van és annak szolgáltatásával a Megbízó késedelembe esik, úgy a Megbízót írásban is fel kell
hívni a teljesítésre, ellenkező esetben a Megbízott a Megbízó késedelemére nem hivatkozhat;
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d)

a pályázati anyagot a pályázati útmutatónak megfelelően az abban meghatározott példányszámban és formátumban
összeállítani, valamint gondoskodni arról, hogy a pályázati anyag teljes körűen és hiánytalanul, formailag megfelelő
módon kerüljön benyújtásra (a Megbízott ezen kötelezettsége teljesítése során köteles ellenőrizni azt is, hogy
valamennyi melléklet csatolásra került azzal, hogy a mellékleteket a Megbízott ezen túlmenően nem köteles ellenőrizni,
így különösen a tartalom, valamint a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából); amelynek keretében a Megbízott
– eltérő megállapodás hiányában – köteles a Megbízó által kellő időben jóváhagyott és aláírt pályázati dokumentációt a
pályázati útmutatónak megfelelően az előírt példányszámban és határidőben megküldeni a Pályázatot kiíró intézmény
vagy közreműködő szervezet részére;

e)

a Pályázatot kiíró intézmény vagy a közreműködő szervezete által esetlegesen kért kiegészítést, módosítást,
hiánypótlást megfelelő határidőn belül teljesíteni. A Pályázatot kiíró intézmény vagy közreműködő szervezet által
esetlegesen kiküldésre kerülő hiánypótlási felhívás nem jelenti a Megbízott nem szerződésszerű teljesítését, ekként
annak bizonyítására sem szolgálhat.

19.

A Megbízott kizárólag azokat az adatokat, dokumentumokat, információkat köteles figyelembe venni, amelyeket a Megbízó
határidőben a rendelkezésére bocsát.

20.
B)

A Megbízott jogosult a Megbízás ellátása során harmadik személyt (közreműködőt) igénybe venni.
A Támogatás-Lehívási Feladat különösen:

21.

A Megbízott köteles

IV.
22.

a)

a Megbízó által a kedvező támogatói döntésről történt írásbeli értesítést követően 2 (két) munkanapon belül a
megküldött Támogatási Szerződést előkészítő dokumentummal (ideértve a Támogatási Szerződés tervezetét is) és
annak mellékleteivel kapcsolatosan a Megbízó részére tanácsot adni, illetve a Megbízót tájékoztatni arról, hogy az adott
Pályázattal kapcsolatosan milyen további dokumentumokat kell beszereznie;

b)

a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges – a Megbízó által részére írásban megküldött – dokumentumokat
ellenőrizni;

c)

a hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatosan tanácsot adni;

d)

a módosítási kérelmet szükség szerinti elkészíteni;

e)

a Projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat formai szempontból ellenőrizni;

f)

a PEJ és a KK beadásának határidejét figyelemmel kísérni és erről a Megbízót megfelelő határidőben értesíteni;

g)

a Támogatási Szerződésben meghatározott időszakonként a Megbízó adatszolgáltatása alapján a PEJ-t és a KK-t
(beleértve a záró PEJ-t és záró KK-t) megírni, összeállítani, ellenőrizni;

h)

a Megbízó által kellő időben jóváhagyott PEJ-t, KK-t a Támogatási Szerződésben meghatározottaknak megfelelően az
előírt határidőben megküldeni a Pályázatot kiíró intézmény vagy közreműködő szervezete részére;

i)

a Megbízó által rendelkezésére bocsátott számlákat formai szempontból ellenőrizni;

j)

a projektzárást követően a Támogatási Szerződésben meghatározott ideig a Megbízó adatszolgáltatása alapján a
PFEJ-t megírni, összeállítani, ellenőrizni és a Megbízó által kellő időben jóváhagyott PFEJ-t a Támogatási
Szerződésben meghatározottaknak megfelelően az előírt határidőben megküldeni a Pályázatot kiíró intézmény vagy
közreműködő szervezete részére;

k)

a Megbízást a Megbízó utasításai szerint ellátni.

A Megbízó alapvető kötelezettségei
A Megbízó köteles
a)

a Megbízott rendelkezésére bocsátani a Pályázat megírásához szükséges valamennyi adatot, dokumentumot és
információt legkésőbb annak megkérésétől számított 3 (három) munkanapon belül;

b)

haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat a Pályázatot kiíró intézmény, vagy a képviseletében eljáró bármely szervezet
által közvetlenül a részére megküldött hiánypótlásról, illetve bármely egyéb tájékoztatásról vagy felhívásról (különösen
az alábbi körülményekről: tisztázó kérdés, támogatói döntésről szóló értesítés, Támogatási Szerződést előkészítő levél,
Támogatási Szerződés és annak aláírása, és ezen túlmenően minden olyan körülményről, amely a Megbízott jogainak
gyakorlásához, illetve kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges), és azt köteles a Megbízott részére 3 (három)
munkanapon belül írásban megküldeni. A Megbízó ezen kötelezettségének megszegése esetén a Megbízottal szemben
igényt nem érvényesíthet;

c)

a Megbízott részére biztosítani a Pályázat tárgyát, illetve a Megbízó tevékenységét ismerő szakemberei igény szerinti
rendelkezésre állását;

d)

a Megbízott által a benyújtásra elkészített és részére írásban átadott pályázati dokumentációt a Megbízottal előzetesen
egyeztetett határidőre körültekintően átolvasni, véleményezni, és amennyiben az az akaratának mindenben megfelelő,
jóváhagyni és erről a Megbízottat írásban értesíteni. A Felek megállapodnak, hogy a pályázati dokumentáció Megbízó
általi aláírása egyben annak a Megbízó részéről történő elfogadását és benyújtásra történő jóváhagyását is jelenti;

e)

a Megbízott által elkészített pályázati dokumentációt, a Projekt során elkészült PEJ-t, KK-t, PFEJ-t, illetve tisztázó
kérdésre adott választ, a Támogatási Szerződést és egyéb dokumentumot a pályázati útmutatóban meghatározottak
szerint aláírni és – eltérő megállapodás hiányában – átadni a Megbízott részére megfelelő határidőben, a pályázati
útmutatóban meghatározott példányszámban;

f)

a Megbízott által a részére javítás, hiánypótlás, módosítás céljából megküldött dokumentumokat megfelelő határidőn
belül javítani, hiánypótolni, módosítani és jóváhagyását követően azt írásban haladéktalanul visszaküldeni Megbízott
részére;

g)

a Megállapodásban és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint Megbízási Díjat fizetni a Megbízott részére;

h)

megtartani a Megállapodásban és az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket;

i)

mindazon feladatot ellátni, amely nem tartozik a Megbízott kötelezettségeinek körébe.
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V.

A Megbízási Díj

A)

A Pályázatírási Díj

23.

A Pályázatírási Feladat ellátásáért a Megbízott Pályázatírási Díjra jogosult.

24.

A Pályázatírási Díj magába foglalja a Megbízott pályázatírással kapcsolatos valamennyi díját és költségét. A Pályázatírási Díj
nem foglalja magában a teljesítéssel kapcsolatos illeték jellegű, hatósági, engedélyeztetési, szakértői költségeket, valamint
azokat a költségeket, amelyek harmadik Felek szolgáltatásainak a pályázati kiírásban előírt vagy a Megbízó saját
elhatározásából történő igénybevétele következtében merülnek fel, amelyre tekintettel a Megbízónak ezen költségeket
közvetlenül a jogosultnak kell megfizetnie vagy a Megbízott részére kell megtérítenie.

25.

A Pályázatírási Díj abban az esetben is teljes egészében megilleti a Megbízottat, amennyiben a Megbízó rendelkezése
alapján, a Megbízó ellenőrzési körébe / érdekkörébe tartozó okból, vagy a Megbízó felróható magatartása miatt az elkészített
Pályázat nem kerül benyújtásra; a benyújtott Pályázatot kizárják, elutasítják, vagy azt a Megbízó visszavonja; a támogatásra
érdemesnek ítélt Pályázata esetén – akár a Megbízó döntéséből eredően, akár forráshiány miatt – nem kerül sor a
Támogatási Szerződés megkötésére; továbbá az ÁSZF 58.a) és 60. pontjában foglaltak szerint az ott írt feltételekkel.

26.

Amennyiben a Megbízott felróható magatartása miatt a Pályázat nem kerül benyújtásra, a benyújtott Pályázatot kizárják, vagy
elutasítják, úgy a Megbízott nem jogosult a Pályázatírási Díjra, illetve a már megfizetett Pályázatírási Díjat köteles
visszafizetni.

B)

A Sikerdíj

27.

Amennyiben a Pályázatot a Pályázat elbírálására jogosult intézmény támogatásra érdemesnek ítéli, úgy a Megbízott a
Megállapodásban meghatározottak szerint Sikerdíjra jogosult.

28.

A Sikerdíjnak az igényelt támogatási összeg alapján számított 100 %-a abban az esetben is teljes egészében megilleti a
Megbízottat, amennyiben a Megbízó rendelkezése alapján, a Megbízó ellenőrzési körébe / érdekkörébe tartozó okból vagy a
Megbízó felróható magatartása miatt az elkészített Pályázat nem kerül benyújtásra; a benyújtott Pályázatot kizárják,
elutasítják, vagy azt a Megbízó a támogatói döntés meghozatala előtt visszavonja. A Sikerdíjnak a támogatói döntésben
megítélt összeg alapján számított 100 %-a abban az esetben is megilleti a Megbízottat, amennyiben a Megbízó a
támogatásra érdemesnek ítélt Pályázata ellenére a benyújtott Pályázatot visszavonja, és / vagy nem köti meg a Támogatási
Szerződést, és / vagy nem veszi igénybe a támogatást. A Sikerdíj az ÁSZF 58.a), 59. és 60. pontjában írt esetekben is
megilleti a Megbízottat az ott írt feltételekkel.

29.

C)

Támogatásra érdemesnek ítélt Pályázat esetén, amennyiben forráshiány miatt a Megbízóval nem kötik meg a Támogatási
Szerződést, úgy a Megbízott nem jogosult Sikerdíjra, illetve a már megfizetett Sikerdíj összegét köteles visszafizetni a
Megbízó részére.
A Támogatás-Lehívási Díj

30.

A Támogatás-Lehívási Feladat ellátásáért a Megbízott Támogatás-Lehívási Díjra jogosult.

31.

A Támogatás-Lehívási Díj abban az esetben is teljes egészében megilleti a Megbízottat, amennyiben a Megbízó ellenőrzési
körébe / érdekkörébe tartozó okból, vagy a Megbízó felróható magatartása miatt a támogatás-lehívás meghiúsul. A
Támogatás-Lehívási Díj az ÁSZF 58.b) és 60. pontjában írt esetekben is megilleti a Megbízottat az ott írt feltételekkel.

32.

Amennyiben a Megbízott felróható magatartása miatt a támogatás-lehívás meghiúsul, úgy a Megbízott nem jogosult a
Támogatás-Lehívási Díjra, illetve a már megfizetett Támogatás-Lehívási Díjat köteles visszafizetni.

D)

A díjfizetésre vonatkozó közös rendelkezések

33.

A Megbízó a Megbízási Díjat a Megbízott által kibocsátott számla ellenében, a Megállapodásban, valamint az ÁSZF-ben
meghatározottak szerint köteles megfizetni. A számla kiállítása papír alapon, vagy – a Felek erre vonatkozó megállapodása
esetén – elektronikus úton történik. A Megbízó a számlában foglalt Megbízási Díj teljes összegét köteles a Megbízott
bankszámlaszámára átutalás útján teljesíteni a számlán rögzített fizetési határidőig, amely a számla kiállításától számítva
nem lehet kevesebb 8 (nyolc) napnál.

34.

A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott részére teljesítendő Megbízási Díj a Megbízott bankszámláján történő jóváíráskor
minősül teljesítettnek.

35.

Fizetési késedelem esetén a Megbízott írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel
felszólítja a Megbízót a számla teljesítésére. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízott a póthatáridő
eredménytelen elteltét követően jogosult a teljesítés korlátozására, szüneteltetésére; elállásra, azonnali hatályú felmondásra,
továbbá a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítésére (ideértve a fizetési meghagyásos eljárást is) vagy
felszámolási eljárás megindítására.

36.

A Megbízó a fizetési késedelem idejére, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a
Megbízottnak.

VI.

Felelősség

37.

A Megbízott a Megbízást a Megbízási Szerződésben foglaltak szerint, a Megbízó utasításainak megfelelően köteles
teljesíteni. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha
a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a Megbízási Szerződéstől elállhat, illetve a Megbízási
Szerződést felmondhatja, vagy a Megbízást a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. A Megbízottnak
meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne,
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

38.

A Megbízott kizárja a felelősségét a Megbízás körén kívül eső jogi, vagy más szakértelmet igénylő tanácsadás
elmulasztásából, a Megbízás teljesítése után bekövetkező jogszabályváltozásból vagy a Pályázatot kiíró intézmény, illetve a
képviseletében eljáró közreműködő szervezet joggyakorlatának megváltozásából eredő károkért.

39.

A pályázati útmutatóban előforduló minden hibáért, a Pályázatot kiíró intézmény, illetve a képviseletében eljáró közreműködő
szervezet által adott információkért és az ezekből eredő károkért a Megbízott mindennemű felelősségét kizárja.

40.

A Megbízott a szerződésszegő magatartásával összefüggésben a Megbízót ért bizonyíthatóan bekövetkezett kárért
felelősséget vállal, amelynek keretében a Megbízott megtéríti a Megbízónál bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a
kártérítés maximális mértéke nem haladhatja meg Pályázatírási Feladat esetében a Pályázatírási Díj összegének kétszeresét,
Támogatás-Lehívási Feladat esetében a Támogatás-Lehívási Díj összegének 50 %-át.
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41.

A Megbízott felelősségének fenti korlátozása nem mentesíti a Megbízottat a szándékosan okozott, továbbá emberi életet,
testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól.

42.

A Megbízó polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kizárólagosan felel az általa megadott adatok valóságtartalmáért
és helyességért, amelyek tekintetében a Megbízottnak ellenőrzési kötelezettsége nincs.

43.

A Felek a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják.

VII.

Adatnyilvántartás

44.

A Megbízott az Megbízó adatait a szerződéskötéssel, a Megbízási Szerződéssel, a Megbízással, a teljesítéssel, a
számlázással, a követelés-érvényesítéssel kapcsolatos kérdésekkel, továbbá üzleti ajánlat küldésével összefüggésben kezeli.

45.

A Megbízott a Megbízási Szerződés teljesítés során a teljesítés céljából a részére hozzáférhetővé tett adatokat időbeli
korlátozás nélkül bizalmasan kezeli.

VIII.

Kapcsolattartás, értesítés

46.

A Felek között a jelen szerződéses együttműködéssel kapcsolatban bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, stb. (együttesen:
Értesítés) csak írásban, magyar nyelven érvényes és hatályos.

47.

A Felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el a következőket: futárral / személyesen / postai úton eljuttatott levél, fax,
elektronikus levél azzal, hogy a Megbízó a pályázati útmutatóban meghatározott eredeti, illetve hitelesített példányban
megkövetelt dokumentumokat köteles írásban, eredetben megküldeni a Megbízott részére.

48.

A Felek megállapodnak, hogy a jogviszony létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos Értesítés csak és
kizárólag nyomtatott formában, a Fél / Felek képviselőinek aláírásával ellátva; vagy elektronikus formában, a Fél / Felek
képviselőinek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva érvényes és hatályos.

49.

Az Értesítés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – az alábbiak szerint minősül közöltnek:
a)

az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén
annak időpontjában;

b)

a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása
esetén annak időpontjában, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az Értesítést nem vette át, úgy a
kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c)

a faxon, az elektronikus levélben történő továbbítás esetén a fax vagy az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt
sikeres elküldés időpontjában.

50.

A Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek nevét és elérhetőségét a Megállapodás tartalmazza.

51.

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személyek ebbéli minőségükben való eljárásuk során – amennyiben
cégjegyzésre nem jogosultak, úgy – kizárólag a Megbízási Szerződés teljesítése során felmerülő operatív kérdésekben
jogosultak eljárni, a Megbízási Szerződés aláírására, módosítására, megszüntetésére, érdemi döntés meghozatalára nem
jogosultak.

52.

A Fél a Megbízási Szerződésben rögzített, illetve a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott
adataiban (pl.: kapcsolattartásra kijelölt személy és adatai, kézbesítési cím, stb.) bekövetkezett változásról haladéktalanul
köteles írásban értesíteni a másik Felet. A változásról szóló szabályos Értesítésig a korábbi adatok alapján kézbesített
Értesítést megfelelően átvettnek kell tekinteni.

53.

A Felek kötelesek fokozottan együttműködni egymással és egymást haladéktalanul értesíteni, ha az őket terhelő valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie
kellett volna.

54.

A Fél az értesítési kötelezettségének elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. A
késedelmes, illetve elmulasztott Értesítés miatt a másik Félnél bekövetkezett kárt a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő
Fél köteles megtéríteni, valamint a saját kárát a mulasztó, illetve késedelmesen teljesítő Fél maga viseli.

IX.

A jogviszony létrejötte és megszűnése

55.

A Megbízási Szerződés a Megállapodást utóbb aláíró Fél aláírásának napján jön létre és lép hatályba.

56.

A Megbízási Szerződés megszűnik, ha:
a)

az abban foglalt kötelezettségeiket a Felek teljesítik;

b)

bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik / meghal;

c)

azt a Felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik;

d)

a teljesítés lehetetlenné válik;

e)

a 63. pont szerinti módosítás esetén azt a Megbízó a 66. pont szerinti felmondással megszünteti;

f)

azt valamelyik Fél azonnali hatályú felmondással megszünteti.

57.

A Felek jogosultak a Megbízási Szerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondani. A Felek a felmondás esetére tudomásul
veszik és vállalják, az 58-62. pontokban foglalt következményeket.

58.

A Megbízó elállása, illetve az 56.f) pont szerinti felmondása esetén a Megbízott – a 23-32. pontokban foglalt rendelkezések
figyelembe vételével – az alábbi Megbízási Díjra jogosult:
a)

a Pályázatírási Feladat esetében:
-

amennyiben a Megbízott a Pályázatot a Megbízó felmondásának időpontjában még nem készítette el, úgy a
Pályázatírási Díj teljes összegére;

-

amennyiben a Megbízott a Megbízó felmondásának időpontjában a Pályázatot már elkészítette, de a Pályázattal
kapcsolatos támogatói döntés még nem született meg, úgy a Pályázatírási Díjon felül az igényelt támogatási
összeg alapján számított Sikerdíj 50 %-ának megfelelő összegre.
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b)

a Támogatás-Lehívási Feladat esetében:
-

amennyiben a Pályázattal kapcsolatos támogatói döntés a Megbízó felmondásának időpontjában még nem
született meg, úgy az igényelt támogatási összeg alapján számított Támogatás-Lehívási Díj 50 %-ának megfelelő
összegre,

-

amennyiben a Pályázattal kapcsolatos kedvező támogatói döntés a Megbízó felmondásának időpontjában már
megszületett, a Megállapodás alapján járó Támogatás-Lehívási Díj 50 %-ának megfelelő összegre.

59.

Az 58. pontban foglaltaktól függetlenül, amennyiben a Pályázatot a Pályázat elbírálására jogosult intézmény támogatásra
érdemesnek ítéli, úgy a Megbízottat a Megállapodásban meghatározottak szerinti Sikerdíj minden esetben megilleti, akár a
Megbízási Szerződés megszűnése után is. Amennyiben azonban az 58.a) pont szerinti díjfizetés megtörtént, úgy a
Megállapodás alapján járó Sikerdíjat a már megfizetett összeggel csökkentve kell teljesíteni.

60.

A Megbízott abban az esetben is jogosult az 58. pont szerinti Megbízási Díjra, amennyiben a Megbízott a Megbízó
szerződésszegő vagy más felróható magatartására, vagy a Megbízó ellenőrzési körében / érdekkörében felmerülő okra
tekintettel mondja fel a Megbízási Szerződést.

61.

A felmondási jog gyakorlása a Megbízott egyéb igényeinek érvényesítését nem érinti.

62.

A Megbízási Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kölcsönösen elszámolnak egymással.

X.

A Megbízási Szerződés módosítása

63.

A Megbízott egyoldalúan módosíthatja a Megbízási Szerződést:
a)

ha azt jogszabályváltozás, bírósági / hatósági döntés indokolja;

b)

ha azt a Megbízás körülményeiben bekövetkezett lényeges változtatás indokolja;

c)

a Megbízott általi ÁSZF módosítás esetében.

64.

A Megbízott a módosításáról a Honlapon elhelyezett hirdetménnyel értesíti a Megbízót a módosítás hatálybalépését legalább
30 (harminc) nappal megelőzően. A hirdetmény tartalmazza a pontos utalást a Megbízási Szerződés módosított
rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Megbízási Szerződés elérhetőségét, valamint a
Megbízót az egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra vonatkozó tájékoztatást.

65.

A 64. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a módosítás a Megbízó jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi
terhesebbé (pl.: a módosításra a Megbízás ellátása színvonalának emelése, hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás
bevezetése miatt kerül sor, és ezzel összefüggésben a Megbízási Díj változatlan marad vagy csökken, a módosítás a
Megbízás feltételeit a Megbízó szempontjából hátrányosan nem érinti) a Megbízott nem köteles a 30 (harminc) napos
értesítési határidő betartására, egyebekben a Megbízott a 64. pontban foglaltak szerint jár el.

66.

Amennyiben a módosítás a Megbízó jogait csorbítja, illetve kötelezettségeit terhesebbé teszi és a Megbízó a módosítást nem
kívánja elfogadni, a hirdetmény kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogkövetkezmények nélkül jogosult
felmondani a Megbízási Szerződést a módosítás hatálybalépését megelőző napra. A hirdetmény a közzétételétől számított 5.
(ötödik) munkanapon kézbesítettnek minősül. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem kerül sor, az a
Megbízási Szerződés egyoldalú módosításának elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül. Amennyiben a módosítás a
Megbízó jogait nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, úgy a Megbízó a felmondás jogával nem élhet.

67.

A Megbízási Szerződést a Felek – a 63. pontban foglaltak kivételével – kizárólag egyező akarattal módosíthatják, a módosítás
érvényességéhez valamennyi szerződő Fél aláírása szükséges.

XI.

Titoktartás

68.

Az egyik Fél (a továbbiakban: Fogadó Fél) a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik Fél (a továbbiakban:
Jogosult Fél) szempontjából bizalmas jellegű adatokhoz, információkhoz (a továbbiakban együttesen: Üzleti Titok) fér / férhet
hozzá.

69.

A Megbízási Szerződés szempontjából Üzleti Titoknak minősül bármely Fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden
nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: a Megbízási Szerződés
tartalma, a pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi, üzletmenetre, gazdálkodásra, fejlesztésre, tervekre vonatkozó információk),
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a
Jogosult Fél jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Jogosult Felet felróhatóság nem terheli.

70.

A Fogadó Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott Üzleti Titkot csak és kizárólag a Megbízási Szerződés
szerint, a Jogosult Fél által előzetesen meghatározott és jóváhagyott mértékben és kizárólag a Megbízási Szerződés
teljesítéséhez használja fel, azt csak a szükséges és elégséges mértékben, jogszerű módon, a Jogosult Fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával vagy jogszabályi előírás alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A Fogadó Fél tudomásul
veszi és beleegyezik abba, hogy a Jogosult Fél Üzleti Titkának részére történő kiadása nem ruház át a Fogadó Félre az Üzleti
Titokkal kapcsolatos semmilyen licencet, engedélyt, érdekeltséget vagy jogot.

71.

Az Üzleti Titkot a Fogadó Fél köteles titokban tartani, azt tilos közzétenni, publikálni, reprodukálni, terjeszteni, rögzíteni,
hasznosítani, továbbadni, visszafejteni, másolni, többszörözni, hozzáférhetővé tenni vagy átruházni bárki számára, bármilyen
formában, bármilyen eszközzel és módon, illetve bármilyen célra akár ingyenesen, akár visszterhesen, illetve tilos azt
egyébként a Jogosult Fél érdekeit sértő bármely módon felhasználni.

72.

A Fogadó Fél tudomásul veszi, hogy a Megbízási Szerződés alapján őt terhelő titoktartási kötelezettség azon egyéb
személyre is kiterjed, akit a Megbízási Szerződés alapján a teljesítésbe bevon, amely személy magatartásáért felelősséget
vállal.

73.

A Fogadó Fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, amennyiben
kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

74.

A Fogadó Fél a titoktartással kapcsolatos kötelezettsége megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog
szabályai szerint a Jogosult Fél felé.

75.

A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízási Szerződés keretében a Megbízottnak átadott adat
a)

nem minősül harmadik személy vonatkozásában sem üzleti titoknak, sem személyes adatnak, illetve
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b)

XII.

a harmadik személy vonatkozásában üzleti titoknak, illetve személyes adatnak minősülő adat vonatkozásában
rendelkezik minden szükséges jogszerű, (alakilag és tartalmilag is) érvényes és hatályos felhatalmazással /
hozzájárulással ezen adat Megbízott részére történő átadásához, amely felhatalmazás / hozzájárulás kiterjed az átadott
adatnak a Megbízási Szerződés teljesítése céljából történő felhasználására, kezelésére is.

Irányadó jog, jogviták rendezése

76.

A Megbízási Szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadóak. Az ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

77.

A Felek a Megbízási Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Arra az esetre,
amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek a Megbízási Szerződésből származó jogvitáik elbírálására
hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.

XIII.

Vegyes és záró rendelkezések

78.

Az ÁSZF 2019. július 1-jén lép hatályba és az ÁSZF helyébe lépő új általános szerződési feltételek hatályba lépéséig
hatályos. Az ÁSZF a hatálybalépését követően létrejött Megbízási Szerződésekre alkalmazandó.

79.

A Megbízott az ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és – amennyiben elfogadásra került – jövőben hatályba lépő teljes
szövegének folyamatos elérhetőségét biztosítja a Honlapon.

80.

A Megbízó a Megbízási Szerződés megkötésével hozzájárul a nevének, a Projekt helyszínének, a Pályázat kódszámának és
megnevezésének, valamint az elnyert támogatás összegének referenciaként történő felhasználásához, amely adatok nem
minősülnek Üzleti Titoknak.

81.

A Megbízási Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Felek között a Megbízási Szerződés tárgyában esetleg korábban
létrejött bármilyen írásbeli vagy szóbeli megállapodás; valamennyi szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábban
megegyeztek, és valamennyi gyakorlat, amelyet korábban egymás között kialakítottak hatályát veszti, és a jogviszonyukban a
Megbízási Szerződésben foglaltak az irányadók, amely a Felek valamennyi, általuk lényegesnek minősített kérdésben való
teljes megállapodását tartalmazza; azzal, hogy a Megbízási Szerződéssel érintett üzletágban alkalmazott szokások csak
annyiban válnak a Megbízási Szerződés részévé, amennyiben arról a Megbízási Szerződés kifejezetten rendelkezik.

82.

Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Megbízási Szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve
a Megbízási Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, illetve követelés
érvényesítéséhez, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog,
jogorvoslat vagy választás jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, illetve a követeléstől el fog állni. A Megbízási
Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.

83.

A Megbízási Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak ezen
rendelkezésre kell alkalmazni, az érvénytelenség a Megbízási Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe
automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a Megbízási Szerződést az érvénytelen
rész nélkül is megkötötték volna.

84.

A Megbízó a Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy
a)

a Megállapodás, valamint az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat kifejezetten
elfogadja;

b)

a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint – amennyiben a Felek között korábban szerződéses
jogviszony állt fenn, úgy – a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő rendelkezésekről a Megbízott külön
tájékoztatta, amely tájékoztatást megfelelőnek tartja, mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, azokat
kifejezetten elfogadja; továbbá

c)

a Megbízási Szerződést mindezen rendelkezésekkel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti.

Budapest, 2019. július 1.
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