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Partnerségi Megállapodás 
 

A „CUP4Creativity Cultural Urban Platform to nurture creativity and 

fight digital loneliness” Projekt 

megvalósítása érdekében az UIA Kezdeményezés keretein belül 

 
 

Tekintettel: 

- A Région Hauts-de-France, mint a jelen Partnerségi Megállapodás 1. cikkében foglalt UIA 

Útmutató (Guidance) rendelkezéseiben meghatározott Felhatalmazott Szervezet és a 

„CUP4Creativity Cultural Urban Platform to nurture creativity and fight digital loneliness” 

Projekt Kedvezményezettjeként eljáró Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

között létrejövő Támogatási Szerződés 1. cikkében kifejtett jogi keretrendszerre; 

- A fent említett Támogatási Szerződés 8. cikk 1. pont (a) alpontjára, 

Jelen Partnerségi Megállapodás:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Újbuda), 

 

A továbbiakban Vezető Partner, 

melyet Dr. László Imre polgármester képvisel, 

 

  KözPont Újbudai Kulturális Kft., 

melyet Antal Nikolett ügyvezető képvisel, 

 

  Újbuda SMART11 Nonprofit Kft., 

melyet Majoros Endre ügyvezető képvisel, 

 

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány, melyet Mátyási Péter elnök képvisel, 

 

Kulturális Tizenegy Egyesület, melyet Faur Zsófia elnök képvisel, 

 

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány, melyet Kádár Bálint elnök képvisel, 

 

SOART Innovations Kft., melyet Bacsa László ügyvezető képvisel, 

 

Popcode Developments Kft., melyet Szikra Péter ügyvezető képvisel, 
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BURST Nonprofit Kft., melyet Szigeti-Böröcz Ferenc Albert ügyvezető igazgató képvisel, 

 

MEET Service Design Kft., melyet Rét Zsófia ügyvezető képvisel, 

 

Allee Center Kft., melyet a Multi Management Hungary (képviseletében eljár: Luca Maganuco és 

Richard Langeveld) képvisel, 

 

MU Színház Egyesület, melyet Erős Balázs elnök képvisel, 

 

BT ROC Kft., melyet Szabó Zoltán ügyvezető képvisel, 

 

 

 

(együtt a továbbiakban: Felek) között jött létre az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek 

szerint: 

 

Az Értékelő Bizottság által 2020. június 24-én jóváhagyott UIA „CUP4Creativity Cultural Urban 

Platform to nurture creativity and fight digital loneliness” Projekt megvalósítása érdekében jelen 

Partnerségi Megállapodás a Felek között jött létre az alábbi feltételekkel:  



 

6 
 

 

1. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. cikk 

Meghatározások és jogi keretrendszer 

1. Jelen Partnerségi Megállapodásban a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

CUP Steering Group Szervezeti és Működési Szabályzat (jelen Partnerségi Megállapodás 

melléklete): A projektpartnerek képviselőiből álló döntéshozói szerv tagságát, felelősségi köreit, 

működését és döntéshozatali mechanizmusát részletező szabályzat. 

Jóváhagyó döntés: az Urban Innovative Actions (UIA) Kezdeményezés Értékelő Bizottsága Támogatási 

Szerződésben leírtak szerinti jóváhagyó döntését jelenti. 

Kezdeményezés: Urban Innovative Actions (UIA) pályázati kiírást jelenti. 

Kezdeményező Hatóságok (Initiative Authorities): a Felhatalmazott Szervezet (beleértve az Állandó 

Titkárságot), az Európai Bizottság és az Igazoló Hatóság. 

Kedvezményezett, Vezető Partner (Main Urban Authority – MUA): Budapest Főváros XI. kerület 

Újbuda Önkormányzata a teljes Projektmegvalósítás és irányítás fő felelőse. A teljes pénzügyi és jogi 

felelősséget viseli a Felhatalmazott Szervezettel szemben. 

Pályázati Adatlap (Application Form) (jelen Partnerségi Megállapodás melléklete): a Projekt 

Pályázati Adatlapját jelenti a Kezdeményező Hatóságok által jóváhagyott összes módosításával 

együtt. 

Partnerségi Megállapodás: Megállapodás Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, mint 

Vezető Partner és valamennyi Projektpartner között, amely tartalmazza a Projektpartnerek feladatait 

és kötelezettségeit a Projektmegvalósítás előtti, alatti és utáni időszakra vonatkozóan. 

Projekt: a CUP4Creativity Cultural Urban Platform to nurture creativity and fight digital loneliness 

Projekt a Pályázati Adatlapban rögzített formában. 

Projekt Irányító Bizottság (CUP Steering Group): A projektpartnerek képviselőiből felállított projekt 

döntéshozó testület meghatározott feladat- és felelősségi körökkel. 

Projekt Megvalósítási Terv (Implementation Plan): A Pályázati Adatlap alapján kidolgozott, Excel 

formátumú Gannt diagramm a projekt során előállításra kerülő produktumok, az azokhoz rendelt 

felelős és résztvevő partnerek, valamint a vonatkozó határidők felsorolásával. 

Projektpartnerek: a Pályázati Adatlapban megnevezett Projektpartnerek, beleértve a Vezető Partnert 

is. 

Támogatás: a Pályázati Adatlappal összhangban, a Projekt keretében nyújtott ERFA társfinanszírozási 

összeg maximális értéke. 

Támogatási Szerződés (jelen Partnerségi Megállapodás melléklete): Szerződés a Felhatalmazott 

Szervezet és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között, amely meghatározza azon 
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feltételeket, melyek alapján a Felhatalmazott Szervezet támogatást nyújt (az összes Projektpartnert 

képviselő) Vezető Partnernek a Projekt megvalósítására. 

UIA Útmutató (Guidance): az UIA Útmutató (UIA Guidance) c. dokumentum utolsó, kiadott változata. 

(Elérhetősége: https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/guidance) 

2. Jelen Partnerségi Megállapodásra a Támogatási Szerződés 1. cikkében leírt jogi keretrendszer 
vonatkozik. 

 

2. cikk 

Partnerségi Megállapodás tárgya 

1. Jelen Partnerségi Megállapodásban a Felek Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatát 

(Vezető Partner) és a további Projektpartnereket jelentik. 

2. Felek megegyeznek a Partnerségi Megállapodás tartalmában, és közösen lefektetik, hogy milyen 

elvek és szabályok mentén képzelik el az együttműködésüket, amelyek meghatározzák a Felek 

jogait és kötelezettségeit az CUP4Creativity Cultural Urban Platform to nurture creativity and 

fight digital loneliness Projekt sikeres megvalósítása érdekében.  

3. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és valamennyi Projektpartner közösen 

vállalja, hogy együtt megvalósítják a Projektet, a Projekt fő célkitűzéseit a Támogatási 

Szerződésben meghatározottak szerint. A MUA vállalja, hogy a Támogatási Szerződés 

megkötésétől számított 5 munkanapon belül eljuttatja azt a Projektpartnerek felé, továbbá 

bárminemű módosítás esetén azt szintén öt munkanapon belül eljuttatja a Projektpartnereknek. 

4. A Felek tudomásul veszik és magukra kötelező érvényűnek tekintik az összes itt leírt feltételt és 

kikötést. A Vezető Partner és a Projektpartnerek kötelesek a jelen Partnerségi Megállapodásban, 

a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Adatlap utolsó, jóváhagyott verziójában, valamint a 

Kezdeményező Hatóságok által pályázati előírásban rögzített minden szabályt betartani és 

minden kötelezettséget teljesíteni, beleértve ebbe a magyar jogszabályi környezetet is. 

a. A Támogatási Szerződés a Kezdeményezés szabályai értelmében az érvényes Partnerségi 

Megállapodást követően születik meg. A jelen Partnerségi Megállapodás tárgyát képező 

Projekt Támogatási Szerződése legkésőbb 2020. december 31-éig kerül megkötésre a 

Partnerségi Megállapodást aláíró Vezető Partner és a Felhatalmazott Szervezet között. A 

Partnerségi Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre álló melléklet a 

Támogatási Szerződés formadokumentuma (Kezdeményezés által előzetesen 

rendelkezésre bocsátott üres angol és francia kétnyelvű formadokumentum), melynek 

aláírt változata képezi majd jelen Partnerségi Megállapodás végleges mellékletét. 

b. Felek rögzítik, hogy a jelen Partnerségi Megállapodás aláírásának időpontjában 

rendelkezésre álló Pályázati Adatlap a jelenleg ismert, utolsó jóváhagyott verzió. A 

Kezdeményezés szabályai értelmében a Pályázati Adatlap változhat (nagyobb mértékű 

változtatás a Projekt időtartama alatt két alkalommal lehetséges), mely változások 

azonban kizárólag a jelen Partnerségi Megállapodást aláíró Projektpartnerek kifejezett, 

írásbeli jóváhagyásával születhetnek meg. Ennek megfelelően a Partnerségi 

Megállapodás érvényes melléklete minden esetben a Pályázati Adatlap minden 

Projektpartner által kifejezetten, írásban jóváhagyott, utolsó változata. 

https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/guidance
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c. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés, vagy 

annak bármely melléklete olyan módosításra kerül, amely kötelezően maga után vonja 

jelen Partnerségi Megállapodás módosítását, úgy azt a UIA Útmutató és a jelen 

Partnerségi Megállapodás mellékleteiben foglaltak alapján megteszik.     

 

3. cikk 

A Partnerségi Megállapodás időbeli hatálya 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Partnerségi Megállapodás annak aláírása napján, a 

Felek nem egyidejű aláírása esetén pedig a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. 

2. A Partnerségi Megállapodás addig marad hatályban, amíg a Vezető Partner és a 

Projektpartnerek teljes mértékben teljesítik a Projekt Partnerségi Megállapodásban és a 

Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségeiket. Az archiválási, dokumentációs és 

ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek hatályban maradnak a jelen Partnerségi Megállapodás 

9. cikk 4 pontjában hivatkozott időszak végéig. 

3. A Partnerségi Megállapodás idő előtt megszüntethető a Projekt Irányító Bizottság (CUP Steering 

Group) döntése alapján, amely szerv rendelkezik az idő előtti megszüntetés következményeit 

illetően is. A Támogatási Szerződés megszűnése a jelen Partnerségi Megállapodás megszűnését 

is eredményezi. 

4. cikk 

Döntéshozatal jelen Partnerségi Megállapodás keretein belül 

1. A CUP Steering Group végzi a döntéshozatalt: 

 az általános Projekt tevékenységek esetében  

 Projektpartnerek egyedi tevékenységei esetében  

 általános Projekt költségvetési kérdésekben  

 Projektpartnerek egyedi költségvetési kérdéseiben  

 Projektpartner kizárása vagy felvétele esetén.  

2. A CUP Steering Group a jelen Partnerségi Megállapodást aláíró Projektpartnerek képviselőiből 

felálló szerv. 

 A CUP Steering Group előre láthatóan összesen 6 (hat) alkalommal ülésezik a Projekt 

időtartama alatt, összhangban a Projekt Megvalósítási Tervével (Implementation Plan). 

 Az Elnök további CUP Steering Group ülést is összehívhat, ha azt a körülmények szükségessé 

teszik, vagy ha ezt a CUP Steering Group legalább három tagja kezdeményezi. 

 A kijelölt tagok, azok delegáltjaik, valamint az esetlegesen kijelölt tanácsadó tagok kötelesek 

részt venni a CUP Steering Group üléseken. A CUP Steering Group dönthet vendégek 

meghívásáról is. 
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3. A CUP Steering Group döntéshozatali folyamatát jelen Partnerségi Megállapodás mellékletét 

képező CUP Steering Group Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. A Szervezeti és 

Működési Szabályzatot a Projektpartnerek jelen Partnerségi Megállapodás aláírásával 

elfogadják, azaz az abban foglaltak irányadóak lesznek minden, jelen Partnerségi 

Megállapodást aláíró Projektpartner számára is.  

4. A CUP Steering Group minden döntéshozatali folyamata során törekszik a konszenzusra. 

Amennyiben nem sikerül elérni a konszenzust, szavazás alkalmazandó, ahol minden 

Projektpartner ugyanolyan súlyú szavazattal rendelkezik. A jelenlévők egyszerű többséggel 

döntenek és szavazategyenlőség esetén az Elnök (a Vezető Partner delegáltja) szavazata dönt. 

A CUP Steering Group akkor határozatképes, ha legalább 6 fő jelen van (személyesen vagy 

videókonferencia révén). 

 

2. FEJEZET – PROJEKTPARTNEREK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

5. cikk 

Felek általános kötelezettségei 

 

1. A Vezető Partner kötelezettségei és jogai 

(a) A Vezető Partnernek a Támogatási Szerződésben és az UIA Útmutatóban meghatározott összes 

kötelezettségnek eleget kell tennie, és felel a Projekt teljes koordinálásért, vezetéséért és 

megvalósításáért. 

(b) A Vezető Partner jogosult a Projektben szereplő Projektpartnereket képviselni a Felhatalmazott 

Szervezet / Állandó Titkárság és más Kezdeményező hatóságok előtt kizárólag a jelen 

Projektben betöltött szerepük és feladataik vonatkozásában. A Vezető Partner jogosult aláírni a 

Támogatási Szerződést valamennyi Projektpartner nevében és köteles abból minden 

Projektpartnernek 1-1 eredeti példányt eljuttatni. Amennyiben a jelen Partnerségi 

Megállapodás mellékletét képező tervezethez képest lényegesen, a projektpartner 

kötelezettségeit vagy jogait érintő módon módosul az aláírandó Támogatási Szerződés, úgy 

aláírás előtt a Vezető Partner köteles azt megvizsgálásra megküldeni a projektpartnernek. 

(c) A Vezető Partner a Felhatalmazott Szervezet irányában felelősséggel tartozik a jelen Partnerségi 

Megállapodáshoz kapcsolódó kötelezettségek Projektpartnerek általi nem teljesítéséért, 

azonban a Projektpartner köteles helytállni a Vezető Partner felé a bizonyíthatóan neki 

felróhatóan keletkezett valamennyi jogkövetkezményért. 

(d) A Vezető Partner kizárólagos felelősséget vállal a teljes Projektért a Felhatalmazott Szervezet 

felé. Biztosítja, hogy a Projekt időben elkezdődjön és a teljes Projekt megvalósítása az 

időütemterv szerint történjen, betartva a Felhatalmazott Szervezet felé vállalt összes 

kötelezettséget. Gondoskodik arról, hogy a Projektben minden előre látható tevékenységet a 

Pályázati Adatlapban foglaltak, a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok betartásával 

és az UIA Útmutatóban foglaltakkal összhangban hajtsanak végre. 
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(e) A Vezető Partner köteles tájékoztatni a Felhatalmazott Szervezetet minden olyan körülményről, 

amely kedvezőtlenül befolyásolja (késlelteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi) a Projekt 

tevékenységek és/vagy a pénzügyi terv megvalósítását, és minden olyan körülményről, amely a 

Partnerségi Megállapodás bármilyen mértékű módosítását szükségessé teszi. 

(f) A Vezető Partner az ERFA támogatás kedvezményezettje és jelen Partnerségi Megállapodás 

pontjaival összhangban köteles kezelni a kapott támogatási pénzösszegeket. Vezető Partner 

biztosítja, hogy a Projektpartnereknek járó összegeket a Projekt céljára elkülönített 

bankszámlájára történő ERFA támogatás beérkezésétől számított 15 napon belül tovább utalja 

a Projekt Partnerek részére. Az elszámolás pénzneme EUR. 

(g) A Vezető Partner felelős a pénzösszeg adminisztratív kezeléséért, továbbá a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásért, beleértve a jogosulatlan kifizetések visszakövetelésének 

lebonyolítását. A Vezető Partner felelős továbbá annak igazolásáért, hogy a Projektpartnerek 

által benyújtott költségek kizárólag a Projekt megvalósításával kapcsolatban merültek fel, és 

hogy azok illeszkednek a jóváhagyott Pályázati Adatlaphoz és a Támogatási Szerződésben 

leírtakhoz. 

(h) A Projektre vonatkozó változtatási kérelem Állandó Titkársághoz történő benyújtása előtt a 

Vezető Partnernek meg kell szereznie a Projektpartnerek jóváhagyását (a CUP Steering Group 

Szervezeti és Működési Szabályzat döntésfolyamati alapján) a javasolt változásra vonatkozóan.  

(i) Amennyiben a változtatási kérelem a jelen Projekt partnerség összetételét érinti 

(Projektpartner csere), a következő Projektpartner változtatási opciók léphetnek életbe: 

a. kilépő Projektpartner helyett új belépő Projektpartner engedélyeztetése (amely új 

Projektpartner teljesíti a távozó Projektpartner kritériumait) 

b. kilépő Projektpartner helyett nincs új belépő Projektpartner, a távozó Projektpartner 

feladataival és kapcsolódó költségvetésével csökken a Projekt tartalma és költségvetése 

c. a kilépő Projektpartner Projekt hátralévő időszakában fennmaradó feladatait és 

kapcsolódó költségvetését a Projektben továbbra is résztvevő Projektpartnerek veszik 

át 

(j) A Vezető Partner rendszeresen köteles tájékoztatni a Projektpartnereket a közte és a 

Felhatalmazott Szervezet / Állandó Titkárság között zajló lényeges kommunikációról és annak a 

Projekt megvalósítására gyakorolt hatásáról. 

(k) A Projektpartnerek az egymás közötti kommunikációjában az elektronikus levelezést írásbelinek 

és hivatalos levelezésnek tekintik. 

2. Projektpartnerek kötelezettségei 

(a) Minden Projektpartner köteles megtenni minden, saját hatáskörébe tartozó intézkedést saját 

Projektrészének teljes, határidőben történő és gördülékeny megvalósítása érdekében, a 

Pályázati Adatlap utolsó jóváhagyott verziójával összhangban, továbbá a Projektmunkatervben 
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leírtak vagy egyéb megegyezés szerint, a Támogatási Szerződésben szereplő feladatleírásnak 

megfelelően. 

(b) A Projektpartnerek elfogadják, hogy kötelesek minden szükséges és ésszerű lépést megtenni 

azért, hogy a Vezető Partner teljesítse kötelezettségeit a Támogatási Szerződésben 

szabályozottak szerint. 

(c) Minden Projektpartner köteles eleget tenni a Támogatási Szerződés, az UIA Útmutató és az 

utolsó, jóváhagyott Pályázati Adatlap rendelkezéseinek. 

(d) Minden Projektpartner köteles betartani a hatályos magyar jogszabályi előírásokat, valamint az 

EU-s jogszabályok vonatkozó részeit is. Ilyenek többek között a közbeszerzésre, versenyjogra, 

állami támogatásra, nyilvánosságra, környezetvédelemre, fenntarthatóságra, átláthatóságra, 

titoktartásra vagy esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok. Általános alapelv, hogy ha egy adott 

területen a Projektpartnerre mind a nemzeti, mind az uniós jogszabályok is alkalmazhatóak, 

akkor mindig a szigorúbb jogszabályi előírást kell alkalmazni. 

(e) Minden Projektpartnernek biztosítania kell az összhangot a szabályok és folyamatok 

tekintetében, az UIA Útmutatóban találhatókkal (mint például: a Projekt fizikai és pénzügyi 

folyamatai, dokumentumok rögzítése és tárolása, Projekt módosítást érintő írásbeli kérelmek, 

információs és nyilvánossági intézkedések alkalmazása, stb.)  

(f) Minden Projektpartnernek biztosítania kell a Kezdeményezés költségelszámolhatóságra 

vonatkozó előírások szigorú betartását, az UIA Útmutatóban és a Támogatási Szerződésben 

rögzítetteknek megfelelően. 

(g) Minden Projektpartnernek ki kell neveznie egy Projektmenedzsert és egy pénzügyi menedzsert 

saját Projektrészük menedzselésére, illetve jelen Partnerségi Megállapodás aláírásával 

felhatalmazza a Vezető Partnert, hogy kizárólag a jelen Projektben betöltött szerepük és 

feladataik vonatkozásában a Projektparterek képviseletét a UIA Útmutatóban definiált 

Kezdeményezés szervezetei felé ellássa. 

(h) A Projektpartnereknek biztosítaniuk kell az összes a Projekt megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges információt a Vezető Partner/ a Kezdeményező Hatóságok/ a 

Kezdeményezés megvalósításában résztvevő más szervek részére. Ide tartoznak a 

Projektkoordinációhoz, tartalmi monitoringhoz (milestone review-k) és pénzügyi monitoringhoz 

(belső pénzügyi monitoring keretében bekért partneri jelentések, a Projekt első 16 hónapjában 

négyhavonta, utána hathavonta), ellenőrzéshez, megvalósításhoz és értékeléshez, valamint a 

jelentésekhez (három darab éves előrehaladási jelentés - Annual progress report; valamint két 

darab záró jelentés – Final Qualitative Report és Final progress report), kifizetési kérelmekhez 

elengedhetetlenül szükséges információk, adatok (két darab pénzügyi jelentés – Financial 

Claim), továbbá más, az Állandó Titkárság által a Projekt megvalósításával közvetlen 

összefüggésben kért és a Projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 

dokumentumok vagy információk. A fenti információkat Projektpartnerek kötelesek a Vezető 

Partner által meghatározott ésszerű határidőre és teljes mértékben a Vezető Partner részére 

átadni, a Vezető Partner által kért formátumban (értsd: összes partner részvételével 

lebonyolított személyes/online partnertalálkozón elhangzott Vezető Partneri tájékoztatás és azt 
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követő írásbeli Vezető Partneri tájékoztatás (email-es úton és Projektre létrehozott belső 

SharePoint platformon keresztül).  

(i) Minden Projektpartner köteles azonnal értesíteni a Vezető Partnert bármely eseményről vagy 

körülményről, amely a Projekt átmeneti vagy végleges megszűnéséhez, vagy más a Projekttel 

kapcsolatos nemkívánatos változáshoz vezethet, vagy hátrányosan befolyásolja a Projekt 

megvalósítását a munkatervhez képest (tevékenységek szabályossága, időszerűsége, 

hatékonysága vagy teljessége). Projektpartnerek kötelesek tájékoztatni a Vezető Partnert 

bármely változásról a Projektpartner nevével, kapcsolattartó adataival, jogi státusszal 

kapcsolatban, vagy bármely más változásról, amely a Projektpartner jogalanyt érinti és 

amelynek hatása lehet a Projektre vagy a Projektben való részvételének jogosultságra. 

(j) Minden Projektpartner köteles a Pályázati Adatlap utolsó, jóváhagyott verziójában és a jelen 

Partnerségi Megállapodásban rögzített és az adott Projektpartnerhez rendelt tevékenységeket, 

outputokat, „deliverable”-eket elvégezni, illetve előállítani és a Vezető Partner számára a 

Pályázati Adatlapban meghatározott határidőre megküldeni, valamint a Projektpartnerek 

számára elérhetővé tenni. 

(k) Minden Projektpartner köteles betartani a tervezett költségvetést és annak alapjául szolgáló 

feladatmegosztást, az időbeli ütemtervet a pályázat célkitűzéseivel, outputjaival és 

eredményeivel összhangban, illetve haladéktalanul értesíteni a Vezető Partnert bármely 

eseményről, amely ettől való eltéréshez vezethet. 

(l) Minden Projektpartner köteles aktívan ösztönözni az érdekcsoportok bevonását, részvételét a 

Projektben, és együttműködésüket a Projekt eredményeinek terjesztésében. 

(m)  Minden Projektpartner kizárólagos felelősséggel tartozik a bizonyítottan neki felróhatóan 

bekövetkezett jogkövetkezményekért és annak bekövetkezése esetén helytállni tartozik a 

Vezető Partner irányába, ideértve különösen azt az esetet, amikor a Vezető Partnernek 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, vagy egyéb kártérítésre köteles a Felhatalmazott 

Szervezet felé és ennek oka bizonyítottan a Projektpartner felróható magatartására vezethető 

vissza. 

 

6. cikk 

Projekt és Kezdeményezés teljesítése 

 

1. Amennyiben egy Projektpartnernek nem sikerül teljesítenie egy vagy több, a Pályázati 

Adatlapban rögzített célkitűzést, outputot vagy eredményt, az érintett Projektpartner köteles 

követni a Kezdeményező Hatóságok által elvárt, a Vezető Partner által a Projektpartner részére 

írásban megküldött korrekciós intézkedéseket. 

2. Amennyiben egy vagy több Projektpartner nem tartja be a Projekt megvalósításához szükséges 

feltételek időbeni teljesítését, vagy a költségvetés számaitól, a Projekt elvárt eredményeitől 

jelentősen eltér, a Kezdeményezés csökkentheti a Projektnek nyújtott támogatást, és ha 

szükséges, leállíthatja a Projektet a Támogatási Szerződés megszűntetésével. Ilyen esetekben az 
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érintett Projektpartner(ek) jelen Partnerségi Megállapodás 13. cikkében foglaltak szerint 

tartoznak felelősséggel. 

3. Az a támogatási összeg, melyet a Projektpartner nem hív le időben vagy teljes mértékben, illetve 

nem tud vele elszámolni időben, elveszik az érintett Projektpartner számára. 

7. cikk 

Költségek elszámolhatósága 

 

1. A Projektpartnerek csak elszámolható költségekről nyújthatnak be támogatási, vagy elszámolási 

igényt. Az elszámolhatóság érdekében a Projektpartnerek benyújtott költségigénye az alábbi 

feltételeknek kell, hogy megfeleljen: 

a. olyan tevékenységekhez és költségekhez kapcsolódik, melyek kivitelezésére, 

felmerülésére és kifizetésére a Pályázati Adatlapnak megfelelően a Projekt kezdő 

dátumától a Projekt záró dátumáig került sor; 

b. olyan, a Pályázati Adatlapban feltüntetett tevékenységekhez kapcsolódik, melyek 

szükségesek a Projekt megvalósításához, továbbá a Projekt célkitűzéseinek, outputjainak 

és eredményeinek eléréséhez, és amelyeket a Pályázati Adatlap költségvetése tartalmaz; 

c. észszerű, indokolt és megfelel az alkalmazandó EU és a Kezdeményezés szabályainak. 

Ezek hiányában, vagy ha a terület nem kellően szabályozott, a magyar vagy intézményes 

szabályok alkalmazandók összhangban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elveivel; 

d. az igazolt költség a Projektpartnernél merült fel és általa került ellenőrizhetően 

megfizetésre; 

e. számvitelileg és pénzügyileg elkülönítetten van nyilvántartva. 

2. A 7. cikk 1 pont a – e alpontjaiban foglaltaktól eltérően a Projektpartnerek egyszerűsített 

költségelszámolást is alkalmazhatnak, mely esetben az UIA Útmutatóban megadottak 

irányadóak. 

3. Amennyiben a Projektpartner nem tartja be az UIA Útmutatóban szereplő elszámolhatósági 

szabályokat, a Vezető Partner és/vagy a Kezdeményező Hatóságok korrekciós intézkedéseket 

írhatnak elő, melyet az érintett partnernek követnie kell. A korrekciós intézkedések a nem 

elszámolható költségek visszautasításához, és az érintett támogatás egészének vagy egy 

részének visszafizetéséhez vezethetnek. 

8. cikk 

A Projekt finanszírozási szerkezete 

A CUP4Creativity Projekt költségvetése az alábbi: 
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A teljes projekt ERFA támogatásának Vezető Partner felé történő átutalása három részletben 

történik: 

1. részlet: 50% ERFA támogatás előleg a Támogatási Szerződés aláírását követően 

2. részlet: 30% ERFA támogatás előleg amikor a projekt a teljes költségvetésének 35%-át 

elköltötte, az erre vonatkozóan benyújtott elszámolást (1. sz. kifizetési kérelem (Financial 

Claim) keretében) a Kezdeményezés jóváhagyta. 

3. részlet: 20% utófinanszírozott ERFA támogatási összeg a projekt záró jelentésével benyújtott 

2. sz. kifizetési kérelmének a Kezdeményezés általi jóváhagyását követően. 

 

A Kezdeményezés részéről a Vezető Partnerhez beérkező első két támogatási előleg összegek (teljes 

ERFA támogatás 80%-a) Projektpartnerek felé történő továbbutalása az egyes Projektpartnerekhez 

tartozó Projekt tevékenységek időbeni felmerülésével arányosan történik az alábbiak szerint: 

Projekt Partner 

ERFA támogatási 

előleg 

1. részlet 

ERFA támogatási 

előleg 

2. részlet 

 % EUR % EUR 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 

50% 586 055,70 € 30% 349 103,63 € 

KözPont Újbudai Kulturális Kft. 40% 407 137,04 € 40% 407 137,04 € 

Újbuda SMART11 Nonprofit Kft. 50% 344 564,10 € 30% 206 738,46 € 

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 30% 26 700,34 € 50% 44 500,57 € 

Kulturális Tizenegy Egyesület 40% 35 417,60 € 40% 35 417,60 € 

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 60% 60 917,49 € 20% 20 305,83 € 

Sorszám Projekt partner

 Teljes 

költségvetés 

(EUR) 

 Önrész (20%)

EUR 

 ERFA 

Támogatás 

(80%)

EUR 

MUA Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1 461 186           292 237             1 168 949            

PP2 KözPont Újbudai Kulturális Kft. 1 272 303           254 461             1 017 843            

PP3 Újbuda SMART11 Nonprofit Kft. 861 410               172 282             689 128               

PP4 Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 111 251               22 250               89 001                  

PP5 Kulturális Tizenegy Egyesület 110 680               22 136               88 544                  

PP6 Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 126 911               25 382               101 529               

PP7 SOART Innovations Kft. 168 369               33 674               134 695               

PP8 Popcode Developments Kft. 265 238               53 048               212 190               

PP9 BURST Nonprofit Kft. 347 940               69 588               278 352               

PP10 MEET Service Design Kft. 353 634               70 727               282 907               

PP11 Allee Center Kft. 98 000                 19 600               78 400                  

PP12 MU Színház Egyesület 53 262                 10 652               42 610                  

PP13 BT (British Telecommunications) ROC Kft. 95 953                 19 191               76 762                  

Összesen 5 326 138           1 065 228          4 260 910            
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SOART Innovations Kft. 80% 107 756,34 € 0% 0,00 € 

Popcode Developments Kft. 50% 106 095,24 € 30% 63 657,14 € 

BURST Nonprofit Kft. 40% 111 340,64 € 40% 111 340,64 € 

MEET Service Design Kft. 80% 226 326,25 € 0% 0,00 € 

Allee Center Kft. 80% 62 720,00 € 0% 0,00 € 

MU Színház Egyesület 40% 17 043,81 € 40% 17 043,81 € 

BT ROC Kft. 50% 38 381,18 € 30% 23 028,71 € 

A támogatás folyósítás és partneri továbbutalás pénzneme: EUR 

 

9. cikk 

Ellenőrzések, a Projekt értékelése és dokumentumok archiválása 

1. Az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Számvevőszék, vagy a 

Kezdeményezés más hatóságai jogosultak ellenőrizni a pénzeszközök megfelelő felhasználását a 

Projektpartnereknél, vagy ilyen ellenőrzést lebonyolítani engedéllyel rendelkező személyek 

bevonásával. 

2. Valamennyi Projektpartner az irányadó jogszabályok szerint köteles az ellenőrzéshez szükséges 

összes dokumentumot előállítani, megadni a szükséges információt és hozzáférést biztosítani az 

üzleti helyiségeikhez. 

3. A 1303/2013/EU rendelet 56. és 57. cikkével összhangban, minden Projektpartner vállalja, hogy 

a Projektértékelést végző független szakértőknek és szerveknek rendelkezésére bocsájtja az 

elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat vagy információkat az értékelés elősegítése 

érdekében. 

4. Minden Projektpartner köteles archiválni a Projekt megvalósítással kapcsolatos 

dokumentumokat az utolsó ERFA támogatási részlet Vezető Partnerhez történő beérkezésétől 

számított öt évig. Ez az időszak meghosszabbodik abban az esetben, ha a Projekttel 

kapcsolatban ellenőrzés van folyamatban, fellebbezés, jogvita vagy kártérítési igény merül fel. 

Ilyen esetekben a Projektpartnerek kötelesek megőrizni a dokumentumokat mindaddig, amíg az 

ellenőrzés, fellebbezés, jogvita vagy kártérítési igény jogerősen lezárásra kerül. Más, akár 

hosszabb, a nemzeti jog által szabályozott archiválási, megőrzési időszak változatlanul hatályban 

marad és alkalmazandó. 

5. A 1303/2013/EU rendelet 140. cikkével összhangban (A dokumentumok elérhetősége), minden 

Projektpartner köteles megőrizni az alábbi dokumentumokat: 

a. az eredeti példányt vagy 

b. az eredeti példány hitelesített másolatát vagy  
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c. általánosan elfogadott adathordozón kell megőrizni, beleértve az eredeti 

dokumentumok végső elektronikus változatát; illetve a csak elektronikus változatban 

létező dokumentumot. 

Ugyanakkor a fenti archiválási formátumoknak meg kell felelniük a nemzeti jogi 

követelményeknek. 

6. A jelen cikk 4. és 5. pontjaiban foglalt követelmények azokra a Projektpartnerekre is 

vonatkoznak, akik a Projekt vége előtt kilépnek az együttműködésből. 

 

 
10. cikk 

Kommunikáció és nyilvánosság 

 

1. Minden Projektpartner köteles a kommunikációja során biztosítani a Projekt és eredményeinek 

megfelelő népszerűsítését a lehetséges célcsoportok, Projekt érdekcsoportok és a széles 

közvélemény számára a 1303/2013/EU rendelet XII. melléklet (2.2) szakaszával, a Támogatási 

Szerződés 12. cikkével és az UIA Útmutatóval összhangban. A Projektpartnerek különös 

figyelmet fordítanak az európai uniós finanszírozás láthatóságára: a Projektpartnerek bármilyen 

UIA Projekthez kapcsolódó kommunikáció vagy publikáció esetén, ideértve a konferenciákon, 

szemináriumokon vagy bármilyen promóciós anyagon történőt, feltüntetik az uniós támogatás 

tényét és kihelyezik az európai uniós jelképet. Amennyiben más logóval együtt szerepel, az 

európai uniós jelképet megfelelően előtérbe kell helyezni. 

2. A Projektpartnerek a helyi érintettek és állampolgárok számára készülő kommunikációs 

anyagaikat magyar nyelven készítik. 

3. Ha csak a Felhatalmazott Szervezet másként nem rendelkezik, a Projekt keretében bármilyen 

formában elkészült – ideértve az internetet is –, bármely közlemény vagy publikáció esetén ki 

kell nyilvánítani, hogy az csak a szerző véleményét tükrözi és a Kezdeményező Hatóságok nem 

felelősek az ott szereplő információk valóságtartalmáért. 

4. Minden Projektpartner beleegyezik abba, hogy a Kezdeményező Hatóságok publikálják 

bármilyen formában és módon, beleértve az internetet is, a következő információkat: 

 a Vezető Partner és Projektpartnereinek nevét és a kapcsolattartói adatait, 

 a Projekt címét, 

 a Projekt tevékenységek összefoglalását, 

 a Projekt és a támogatás célkitűzéseit, 

 a Projekt kezdő és záró dátumát, 

 a támogatás összegét és a Projekt teljes összegét, 

 a Projekt végrehajtásának földrajzi helyét, 

 a helyzetjelentéseket, beleértve a zárójelentést 
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11. cikk 

Szellemi tulajdonjog 

1. A Projekttel kapcsolatos minden szellemi alkotáshoz fűződő jog, output és eredmény (materiális 

vagy immateriális) a Vezető Partner és a Projektpartnerek tulajdonát képezi a jelen Partnerségi 

Megállapodásban meghatározottak szerint. 

2. Felek rögzítik, hogy az adott Projektpartner kizárólagos tulajdonában maradnak azon szellemi 

alkotáshoz, know-how-hoz, üzleti titokhoz fűződő jogok, amelyeknek már a Projekt hivatalos 

kezdő időpontja előtt jogosultjai voltak. A jelen ponttal érintett, a Projekt szempontjából 

releváns szellemi alkotásaik, know-how-juk, üzleti titkaik listáját (Background IP) a 

Projektpartnerek külön szerződésben rögzítik. 

3. Projektpartnerek a Projekt szakmai teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig és a 

Projekt megvalósítási időszakának záró dátumáig tartó időszakra kölcsönösen és 

térítésmentesen biztosítják egymás számára az előző pontban körülírt Background IP-hez való 

hozzáférést és azok felhasználását. A jelen pontban foglalt nem kizárólagos, korlátozott 

felhasználási, illetve hasznosítási jog semmilyen körülmények között nem értelmezhető 

kiterjesztően és nem terjed ki a kereskedelmi hasznosításra és egyéb gazdasági célú 

cselekményre, így különösen a szellemi alkotás többszörözésére, terjesztésére, nyilvános 

előadására, átdolgozásra, kiállítására.  

4. Amennyiben a Projekt megvalósításaként a Projektpartnerek közötti megbeszélések során vagy 

ezek eredményeképpen a Projektpartnerek aktív tevékenységén alapulva szellemi alkotás, 

know-how jön létre, úgy az közös szellemi alkotásnak, know-how-nak, üzleti titoknak minősülve 

a Projektpartnerek közös szellemi alkotását, know-how-ját, üzleti titkát képezi, amelyre 

vonatkozóan a jogokat a Projektpartnerek – eltérő írásbeli megállapodás megkötéséig – 

együttesen, a közös tulajdon szabályait alkalmazva gyakorolják. E közös szellemi alkotással, 

know-how-val, illetve üzleti titokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi kérdésről, ideértve a 

tulajdoni részarányokat és felhasználási, illetve hasznosítási jogot is, a Projektpartnerek külön 

szerződésben rendelkeznek.  

5. A Projektpartnerek hitelt érdemlően dokumentált együttműködése során és a Projektpartnerek 

által közösen elnyert pályázati források felhasználásával keletkező, közös tulajdonukba 

tartozó iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotások esetén a Projektpartnerek 

egyhangúlag döntenek az oltalom megszerzésére irányuló bejelentések kérdésében, azonban 

Projektpartnerek ennek részleteiről külön szerződésben állapodnak meg. 

6. Projektpartnerek a jelen Projekt során létrejövő, közös tulajdonnak minősülő eredmények, 

szellemi alkotások, know-how-k hasznosításának részleteiről külön szerződésben állapodnak 

meg. 

7. Amennyiben a fenti megállapodások valamely partner(ek)nek felróható módon 2021. december 

31. napjáig nem kerülnek megkötésre, úgy e határidőt követően a többi partner jogosult a 

bírósághoz fordulni a megállapodás létrehozása érdekében. 
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8. A 11. cikk 1 pontjának kikötésein túl a Projekt bármely más eredményeit a Vezető Partnernek és 

Projektpartnereinek a közvélemény által nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhető módon kell 

elérhetővé tenni.  A Felhatalmazott Szervezet és a Kezdeményezéshez kapcsolódó más 

érdekcsoportok (pl. az Európai Bizottság) fenntarthatják maguknak a jogot, hogy az 

eredményeket felhasználják a Kezdeményezéssel kapcsolatos bármely információs vagy 

kommunikációs tevékenység során. Amennyiben a Vezető Partner és Projektpartnerei írásban 

értesítik a Felhatalmazott Szervezetet, hogy korábban létező szellemi alkotásokat és ipari 

tulajdonjogokat emelnek be a Projektbe, azok tulajdonjogát a Projekt nem befolyásolja. 

9. A szellemi alkotáshoz fűződő jog hasznosításának eredményeképpen keletkezett bevételt a 

vonatkozó európai uniós, nemzeti és a Kezdeményezés, nettó bevételre és állami támogatásra 

vonatkozó szabályaival összhangban kell kezelni. 

 

 

12. cikk 

Felek kötelezettségei 

 

1. A Vezető Partner teljes felelősséget vállal a Projektért a Felhatalmazott Szervezet felé a 

Támogatási Szerződésben foglaltak szerint. 

2. Minden Projektpartner közvetlen és kizárólagos felelősséggel tartozik a Vezető Partnernek a 

saját Projektrészének megfelelő megvalósítása tekintetében, és jelen Partnerségi Megállapodás 

és a Pályázati Adatlap szerinti kötelezettségeinek megfelelő teljesítése tekintetében. 

3. Amennyiben valamelyik Projektpartner neki felróhatóan nem teljesíti a jelen Partnerségi 

Megállapodásban és a vonatkozó dokumentumokban vállalt kötelezettségeit, az adott 

Projektpartner kizárólagosan felel a Vezető Partner felé a nem teljesítés miatt bizonyítottan neki 

felróhatóan bekövetkező bárminemű tartozásért, kárért vagy költségért. 

4. A Projektpartnerek Vezető Partnerrel szembeni kizárólagos felelőssége bármely harmadik féllel 

történő együttműködés eseteiben (pl. alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd) is fennáll, 

beleértve az áru/szolgáltatás szállítókat is. A Projektpartner köteles írásban tájékoztatni a Vezető 

Partnert a harmadik féllel kötött szerződés tárgyáról és a szerződő félről. Bármely harmadik 

féllel kötött szerződésnek összhangban kell lennie az európai uniós és nemzeti jogszabályokkal, 

beleértve a közbeszerzési törvényben, a UIA Útmutatóban és az egyes Projektpartnerek belső 

szabályzataikban előírt eljárásokat, szerződő felekre vonatkozó előírásokat. 

5. Szabálytalansági esetekben a Vezető Partner általános felelősséggel tartozik a Felhatalmazott 

Szervezet felé az illetéktelenül kifizetett összeg visszafizetése tekintetében. Ha a Vezető 

Partneren kívüli bizonyíthatóan másik Projektpartner követte el a szabálytalanságot, az érintett 

Projektpartnernek vissza kell fizetnie az illetéktelenül kifizetett összeget a Vezető Partnernek. Ha 

a Projektpartnernek illetéktelenül kifizetett összeg a Vezető Partner gondatlansága miatt nem 

behajtható, akkor a visszafizetés a Vezető Partner felelőssége. 

3. FEJEZET – FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A NEM TELJESÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKÉRT ÉS VISSZAFIZETÉS 
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13. cikk 

Kötelezettségek nem teljesítése és felelősségvállalás 

 

1. Amennyiben az egyik Projektpartner nem teljesíti a kötelezettségét, a Vezető Partner 

figyelmezteti az érintett Projektpartnert és írásban (ideértve az e-mailt is) felszólítja ezt a 

Projektpartnert, hogy az adott feladathoz és kapcsolódó Projekt szintű határidőhöz mérten 

reálisan kivitelezhető határidőn, de maximum 30 napon belül teljesítsen. A Vezető Partner 

megtesz mindent az érintett Projektpartnerrel / Projektpartnerekkel a nehézségek megoldása 

érdekében, beleértve az Állandó Titkárság / Felhatalmazott Szervezet közreműködésének 

kérését is. A Projektpartnerek vállalják, hogy törekednek a gyors és hatékony megoldás 

elérésére. 

2. A kötelezettségek nem teljesítésének, a jelen cikk 1. pontjában foglalt értesítések ellenére 

történő tartós fennállása esetén, a Vezető Partner a többi Projektpartner jóváhagyásával 

dönthet az érintett Projektpartner kizárásáról/helyettesítéséről. Ilyen döntés esetén a Vezető 

Partner haladéktalanul tájékoztatja a Felhatalmazott Szervezetet / Állandó Titkárságot. 

3.  Minden Projektpartner felelősséggel tartozik a Vezető partnernek okozott kárért és költségért, 

amely jelen Partnerségi Megállapodásban és annak mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek 

bizonyíthatóan neki felróható nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből származik. 

4. Egyik Projektpartner sem felel jelen Megállapodás megszegéséért, amennyiben a nem teljesítés 

vis maior következménye. Ilyen esetben az érintett Projektpartner köteles azonnal írásban 

tájékoztatni a többi Projektpartnert. A vis maior egy előre nem látható, leküzdhetetlen esemény, 

amely a jelen Partnerségi Megállapodás aláírása után következik be és részben vagy teljesen 

megakadályozza a Partnerségi Megállapodás megvalósítását (pl. háború, természeti csapás, 

általános sztrájk, felkelés, lázadás, járvány, földrengés, árvíz vagy más hasonló esemény, melyről 

a Partnerségi Megállapodás által kötött egyetlen Projektpartner sem tehet), vagy Magyarország 

Alaptörvényében meghatározott különleges jogrend bevezetése. A vis maior mentesíti a Feleket 

a Partnerségi Megállapodásban foglalt köztelezettségeik és felelősségeik részben vagy 

egészében történő teljesítése alól mindaddig, amíg az esemény fennáll, és amennyiben az 

eseményről megfelelő értesítést adtak.  

14. cikk 

Támogatás visszafizetése 

1. Amennyiben a Felhatalmazott Szervezet a Támogatási Szerződés rendelkezéseivel összhangban 

a már átutalt támogatás részleges vagy teljes visszafizetését követeli a Vezető Partnertől és a 

Vezető Partner a visszafizetésre a Támogatási Szerződés alapján köteles, a visszafizetést kiváltó 

szabálytalanságban bizonyíthatóan érintett összes Projektpartner köteles visszafizetni a Vezető 

Partnernek az illetéktelenül kapott támogatási összegből neki kifizetett részt. 

2. A Vezető Partner, amint erről informálja a Felhatalmazott Szervezet, haladéktalanul tájékoztatja 

a szabálytalanságban bizonyíthatóan érintett Projektpartnert, hogy az ERFA támogatás kifizetése 

jogosulatlanul történt. Haladéktalanul tovább küldi a Felhatalmazott Szervezet visszafizetési 

követelését és értesíti az egyes bizonyíthatóan érintett Projektpartnereket az általuk 

visszafizetendő összegről. A visszafizetési határidőt a Vezető Partner jelöli ki összhangban az UIA 

Útmutatóban leírt visszafizetési eljárással. 
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3. Amennyiben a visszafizetendő összeg kapcsán kamat is felmerül, a kamatlábat a Támogatási 

Szerződés rendelkezéseivel (16.4 cikk) összhangban kell meghatározni és minden érintett 

Projektpartner esetében alkalmazni kell. 

 

4. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15. cikk 

Jogok és kötelezettségek átruházása és jogutódlás 

1. Egyik Projektpartnernek sincs joga átruházni jelen Partnerségi Megállapodáshoz kapcsolódó 

jogait és kötelezettségeit a többi Projektpartner és a Kezdeményező Hatóságok előzetes írásbeli 

(beleértve az e-mailt is) beleegyezése nélkül. 

2. Bármely Projektpartner a Ptk. 3:44. §-ában foglalt egyesülése, valamint a Ptk. 3:45. §-ába foglalt 

szétválása esetén az érintett Projektpartner köteles átruházni jelen Partnerségi 

Megállapodáshoz kapcsolódó minden jogait és kötelezettségeit jogutódjára. Az érintett 

Projektpartner írásban értesíti erről a Vezető Partnert, aki tájékoztatja Felhatalmazott 

Szervezetet / Állandó Titkárságot a Támogatási Szerződés rendelkezéseit követve. 

 

16. cikk 

Változás a partnerségben 

1. A Projektpartnerek egyetértenek abban, hogy nem lépnek ki a Projektből, hacsak 

elkerülhetetlen okuk nincs rá, és tudatában vannak annak a ténynek, hogy minden, 

együttműködést érintő változást jóvá kell hagyatniuk a Kezdeményezés Hatóságaival. 

2. A Vezető Partner öt (5) munkanapon belül tájékoztatja az Állandó Titkárságot, amint az 

együttműködést érintő változás felmerül. Az együttműködést érintő változást megfelelő 

indoklással, hivatalos változási kérelem formájában kell a Vezető Partnernek benyújtania az 

Állandó Titkársághoz, amely csak a Kezdeményezés Hatóságának jóváhagyása után lép hatályba. 

A kérelem a jóváhagyást követően visszamenőleg, az Állandó Titkársághoz való benyújtásának 

időpontjától érvényes. Amennyiben szükséges, a Partnerségi Megállapodás módosítására is sor 

kerül. 

3. Abban az esetben, ha egy Projektpartner kilép a Projektből vagy kizárják abból, a többi 

Projektpartner vállalja, hogy gyors és hatékony megoldást talál a Projekt megfelelő, késedelem 

nélküli megvalósításának biztosítására. Következtetésképpen a Projektpartnerek megkísérlik 

egymás közt felosztani a visszalépő Projektpartner feladatait, vagy új Projektpartnert vonnak be 

a vonatkozó előírásokkal összhangban, melyről a Projektpartnerek közösen döntenek. 

4. A 9. cikk ellenőrzésre vonatkozó rendelkezései érvényesek maradnak a Projektből kilépő vagy 

kizárt Projektpartnerre. 
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17. cikk 

A Partnerségi Megállapodás és a Projekt módosítása 

 

1. A Partnerségi Megállapodás kizárólag írásban módosítható. 

2. A Kezdeményező Hatóság által jóváhagyott módosítások az UIA Útmutató 

Projektváltoztatásokról szóló fejezetével összhangban a jelen Partnerségi Megállapodás 

módosítása nélkül is végrehajthatók. A módosítások végrehajtásáról a Vezető Partner köteles 

írásban értesíteni a Projektpartnereket öt (5) munkanapon belül. 

 

18. cikk 

Jogvita rendezése 

 

1. Bármilyen jogvita esetén (még ha csak egyet érint is a Projektpartnerek közül) – amely részben 

vagy egészen jelen Partnerségi Megállapodásban szabályozott kérdés vagy tevékenység miatt 

merül fel – a Projektpartnerek először békés megegyezésre törekszenek. 

2. Amennyiben a Projektpartnereknek nem sikerül békés úton rendezni a jogvitát, úgy vitás 

kérdéseik tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.  

 

19. cikk 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen együttműködés munkanyelve magyar és angol. Jelen Partnerségi Megállapodás magyar 

nyelven készült. A Projekt hivatalos belső dokumentumai angol nyelven állnak rendelkezésre. 

2. Jelen Partnerségi Megállapodás tekintetében a magyar jog tekintendő irányadónak. 

3. Amennyiben ellentmondás merül fel a Támogatási Szerződés és jelen Partnerségi Megállapodás 

között, a Támogatási Szerződés rendelkezéseit kell előnyben részesíteni. 

4. Felek kijelentik, hogy a cégnyilvántartásban, vagy egyéb nyilvántartásokban szereplő adataik 

alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban 

meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek. Felek ezen nyilatkozataiban foglaltak 

változása esetén haladéktalanul köteles arról a Vezető Partnert tájékoztatni. Felek tudomásul 

veszik, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az, aki az államháztartás 

valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, 

valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a 

Partnerségi Megállapodás lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható 

meg.  
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5. A Feleket, azok minden alkalmazottját, illetve egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség 

terheli a Partnerségi Megállapodás teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra 

jutott (vagy birtokukba került) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 

hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma 

vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a másik Fél hivatali, üzleti vagy egyéb 

érdekeit sértené. 

6. Ha jelen Partnerségi Megállapodás valamelyik rendelkezése részben vagy egészen érvényét 

veszíti, úgy Felek vállalják, hogy a Partnerségi Megállapodást oly módon módosítják, hogy az a 

lehető legjobban megközelítse a korábbi rendelkezés célját. A Partnerségi Megállapodás 

módosítással nem érintett többi rendelkezése változatlan tartalommal kötelező érvényű 

marad. 

7. Jelen Partnerségi Megállapodás 18 (tizennyolc) eredeti példányban készült, melyből 1-1 (egy-

egy) eredeti példány a Projektpartnereket (kivétel KözPont Kft. és PopCode Kft., akik 2-2 

eredeti példányra tartottak igényt), 3 (három) eredeti példány a Vezető Partnert, 1 (egy) 

eredeti példány pedig a Felhatalmazott Szervezetet illeti meg. 

8. Felek a Jelen Partnerségi Megállapodást az alulírott helyen és időben, elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.   
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Aláírások 

 
 

Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi felelős neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

  

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

2. sz. Projektpartner neve: 

KözPont Újbudai Kulturális Kft. 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Antal Nikolett ügyvezető 

Aláírás: 

 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás:  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

3. sz. Projektpartner neve: 

Újbuda SMART11 Nonprofit Kft. 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Majoros Endre ügyvezető 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

 Dr. László Imre polgármester 

Aláírás:  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

4. sz. Projektpartner neve: 

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Mátyási Péter elnök 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester  

Aláírás: 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

5. sz. Projektpartner neve: 

Kulturális Tizenegy Egyesület 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Faur Zsófia elnök 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

 

 

 

 

  

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

6. sz. Projektpartner neve: 

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Kádár Bálint elnök 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

7. sz. Projektpartner neve: 

SOART Innovations Kft 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Bacsa László ügyvezető 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

8. sz. Projektpartner neve: 

Popcode Developments Kft. 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Szikra Péter ügyvezető 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

9. sz. Projektpartner neve: 

BURST Nonprofit Kft. 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Szigeti-Böröcz Ferenc Albert ügyvezető 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

10. sz. Projektpartner neve: 

MEET Service Design Kft 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Rét Zsófia ügyvezető 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

11. sz. Projektpartner neve: 

Allee Center Kft. melyet a Multi Management képvisel 

Jogi képviselők neve és tisztsége: 

Luca Maganuco és Richard Langeveld 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

12. sz. Projektpartner neve: 

MU Színház Egyesület 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Erős Balázs elnök 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

 

  

bélyegző 

bélyegző 
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Helyszín, dátum: Budapest, 2020. ……….. 

13. sz. Projektpartner neve: 

BT ROC Kft. 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Szabó Zoltán ügyvezető igazgató 

Aláírás: 

Vezető Partner neve:  

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Jogi képviselő neve és tisztsége: 

Dr. László Imre polgármester 

Aláírás: 

 

 

 

 

bélyegző 

bélyegző 


