INKUBÁCIÓS MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a
SinguLab Inkubátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: …. Budapest, ……………………..,
telephely: …. Pécs, ………………………,
cégjegyzékszám: Cgj. ………………………., ……………………. Cégbírósága
képviseli: ………………………………. vezérigazgató
(a továbbiakban: Inkubátor)
másrészről a
……………………………………………….. Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: …. Budapest, ……………………..,
telephely: …. Pécs, ………………………,
cégjegyzékszám: Cgj. ………………………., ……………………. Cégbírósága
képviseli: ………………………………. ügyvezető
(a továbbiakban: Társaság, mint kedvezményezett)
az Inkubátor és a Társaság együtt hivatkozva: Felek, vagy Szerződő felek között az alulírt helyen és napon,
az alábbiak szerint:
I. Előzmények
1.1. Az Inkubátor, mint a GINOP-2.1.5-15 „Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” Felhívás (a
továbbiakban: Felhívás) keretében támogatott inkubátor a Felhívás alapján megkötött támogatási
szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) értelmében vissza nem térítendő támogatásban
részesült. Az Inkubátor célja az egészségipari fejlesztések támogatása a pályázati úton kiválasztásra
kerülő start-upok részére nyújtott inkubációs szolgáltatással, a jelen megállapodásban meghatározott
mértékű vissza nem térítendő támogatással és az Inkubátor részéről az igényelt támogatás összegének
minimum 20 %-át kitevő magántőke befektetéssel.
1.2. Az Inkubátor a támogatás szerződésszerű felhasználása érdekében Címzetti felhívást jelentetett meg (a
továbbiakban: Címzetti felhívás) a magvető (pre-seed és seed) fázisú, gyors növekedési potenciállal
rendelkező, innovatív start-up és spin-off vállalkozások fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének
segítése érdekében. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
600 millió forint, amelyből 480 millió forint támogatás és 120 millió forint az inkubátor részéről
biztosított tőkebefektetés. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-20 db.
1.3. A Társaság a Címzetti felhívás alapján inkubációs kérelmet (a továbbiakban: Kérelem) nyújtott be,
melyet az Inkubátor támogatandónak minősített, így a Címzetti felhívás szerinti projekt
megvalósításának (a továbbiakban: Inkubáció) jogi feltételei adottak. A Kérelem a jelen megállapodás 1.
számú melléklete (a továbbiakban: 1. sz. Melléklet). Az Inkubáció során az Inkubátor a Címzetti
felhívásban felsoroltak (a továbbiakban együttesen: Projekt Dokumentumok), a jelen inkubációs
megállapodás (a továbbiakban: Inkubációs megállapodás) és annak mellékletei, valamint az Inkubátor
által kiadott tőkebefektetési keretfeltételek (a továbbiakban: Tőkebefektetési keretfeltételek) és az
annak alapján megkötésre kerülő tőkebefektetési szerződés (a továbbiakban: Tőkebefektetési
szerződés) alapján jár el.
1.4. A Támogatási szerződés alapján elnyert támogatásból Inkubátor a jelen Inkubációs megállapodás, a
Projekt Dokumentumok, a Tőkebefektetési szerződés és a Tőkebefektetési keretfeltételek szerint a
Projekt elszámolható költségeire vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: Támogatás)
kívánja részesíteni a Társaságot abból a célból, hogy az a Kérelemben foglaltak megvalósítását elősegítse
(a továbbiakban: Projekt).

II. A szerződés tárgya
2.1.
Felek megállapodnak, hogy az Inkubátor a jelen Inkubációs megállapodásban pontosan
meghatározott mértékű vissza nem térítendő Támogatást nyújtja a Társaság részére, a Társaság pedig
vállalja, hogy a Projektet a Kérelmében meghatározottak szerint és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, és ennek érdekében
együttműködik az Inkubátorral.
2.2.
Inkubátor vállalja, hogy a Támogatás összegén felül további [*],- Ft, azaz [*] forint összegű pénzbeli
hozzájárulással történő tőkebefektetést hajt (a továbbiakban: Tőkebefektetés) végre a Társaságban,
melynek során megszerez egy [*],- Ft, azaz [*] forint névértékű, a Társaság törzstőkéjének [*] %-át
megtestesítő üzletrészt (társasági részesedést) vagy részvényt, a Tőkebefektetési szerződés
rendelkezéseinek megfelelően. A tőkebefektetés vonatkozásában, illetve a jelen Inkubációs
megállapodásban nem szabályozottak tekintetében a Tőkebefektetési szerződésben foglaltak irányadók.
2.3.
A Támogatást és a Tőkebefektetést meghaladó részt a Társaság saját forrásból biztosítja (a
továbbiakban: Önerő).
III. A Támogatás összege, kifizetése, felhasználása
3.1. A Támogatás összege [*],- Ft, azaz [*] forint. A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított bruttó
összköltsége [*] Ft, azaz [*] forint. A Projekt költségvetését a jelen Inkubációs megállapodás 1. számú
Melléklete tartalmazza. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 80 %-a. A
Támogatás a 651/2014/EU rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak
minősül. A Támogatás Uniós versenyjogi szempontú besorolására a Címzetti felhívásban foglaltak
irányadók.
3.2. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege a Támogatás 50%-a, azaz [*],- Ft, azaz [*] forint,
melynek folyósításáról az Inkubátor az erre vonatkozó kérelem benyújtását követően dönt. Az Inkubátor
saját diszkréciós jogkörében eljárva jogosult dönteni az előleg – fenti korlátok figyelembe vételével
meghatározott - mértékéről. Az előleg kifizetésére egyebekben a Működési Kézikönyv 2.6. pontjában
foglaltak irányadók.
3.3. A Támogatás kifizetésére a Projekt mérföldköveihez kapcsolódó ütemezésben a jelen Inkubációs
megállapodás 1. számú Mellékletében rögzítettek szerint kerül sor. A Társaság az egyes mérföldkövek
teljesítését követő 15 napon belül köteles időközi kifizetési kérelmet beadni. A Támogatás adott
részletének kifizetésére abban az esetben kerülhet sor, ha a Társaság teljes körűen és dokumentáltan
teljesítette az adott mérföldkővel kapcsolatos kötelezettségeit, és azt az Inkubátor, valamint az Irányító
Hatóság minden tekintetben jóváhagyta. A záró kifizetési kérelem a Projekt fizikai befejezésétől
számított 30 napon belül terjeszthető elő. A Támogatás utolsó részletének kifizetésére kizárólag a
Projekt pénzügyi zárását, a zárójelentés elfogadását követően kerülhet sor.
3.4. Az Inkubátor megtagadhatja a Támogatásból lehívni kívánt összeg kifizetését, amennyiben a Társaság
által bemutatott elszámolás nem teljes, hiányos, vagy a Pályázati Dokumentumok feltételeinek részben,
vagy egészben nem felel meg.
3.5. Felek rögzítik, hogy a Támogatás a Kérelemben, valamint a Felhívás 5.5-5.8 pontjaiban foglaltak szerint
használható fel, illetve számolható el. A Projekt keretében a kifizetett Támogatás kizárólag a Projekt
megvalósításának kezdő napját követően a fizikai befejezésének napjáig felmerült költségekre nyújthat
fedezetet. Az ezen időpontot megelőzően és követően keletkezett költségekre Támogatás nem
elszámolható. Az elszámolhatóság időpontját a költséget tartalmazó számla, vagy bizonylat teljesítési
napja alapján kell értelmezni. Az elszámolható költségeket a jelen Inkubációs megállapodás 1. számú
Mellékletének részét képező elfogadott költségvetés tartalmazza, azon túlmenően költség nem
számolható el. Amennyiben a költségvetésben tervezett költségeket az elszámoláskor bemutatott és
elfogadott tényleges költségek meghaladják, a Társaság ez esetben is kizárólag a Támogatásra jogosult.

3.6. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.
3.7. A Társaság tudomásul veszi, hogy a Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére
nem használható fel. Amennyiben a Társaság általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult vagy áru,
illetve szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet áthárította, úgy a jelen Inkubációs
megállapodás szerint a Társaságot megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét nem foglalja
magába. Amennyiben a Társaság általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult vagy áru, illetve
szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet nem hárította át, úgy a jelen Inkubációs
megállapodás szerint a Társaságot megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét magába
foglalja.
IV. A Projekt megvalósításának helyszíne és ütemezése, műszaki-szakmai tartalma
4.1. Figyelemmel a Felhívásban foglalt területi korlátozásra, a Projekt megvalósulásának helyszíne: [*].
4.2. A Projekt a jelen Inkubációs megállapodás megkötésétől a Projekt fizikai befejezését követő 30 napon
belüli záró pénzügyi beszámoló benyújtásáig és a Projekt pénzügyi lezárásáig tart. A Projekt
megvalósításának tervezett kezdő napja: [*] A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: [*] A Projekt
befejezése nem lehet későbbi, mint [*]
4.3. A Társaság a Kérelemben meghatározott mérföldkövek és kötelező vállalások, valamint műszakiszakmai tartalom szerint valósítja meg a Projektet. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell
eljárni.
4.3. A Társaság köteles a Projekt megvalósításáról az Inkubátort folyamatosan, a felek által előre
egyeztetett módon tájékoztatni, és az Inkubátor számára a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni, abban
közreműködni, ennek során az Inkubátor által kért dokumentumokat bemutatni, a munkatársakkal,
bevont szakértőkkel való egyeztetést lehetővé tenni, akik kötelesek a feltett kérdésekre kielégítő választ
adni. Társaság tudomásul veszi, hogy a helyszíni ellenőrzés kiterjedhet a Projekt tevékenység
megvalósítására kötött szerződésekben részes felekre is, ennek jogi alapjait a Társaság biztosítani
köteles.
V. Titoktartás
5.1. Bizalmas információnak (a továbbiakban: Bizalmas információ) kell tekinteni minden olyan információt,
adatot – így különösen, de nem kizárólagosan minden üzleti, kereskedelmi és technikai adatot, knowhow-ra, technológiára, anyagösszetételre vonatkozó információt –, amelyet a jelen Inkubációs
megállapodás teljesítése körében a felek egymásnak bármilyen formában átadnak. Felek kölcsönösen
kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes együttműködésük során a másik féllel, valamint annak
tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott és rendelkezésükre bocsátott valamennyi Bizalmas
információt üzleti titokként kezelnek és azt megőrzik, ennek érdekében megtesznek minden szükséges
és elvárható titokvédelmi intézkedést.
5.2. Felek megállapodnak, hogy a Bizalmas információt fogadó fél a tevékenysége során neki átadott
Bizalmas információt kizárólag olyan célokra használhatja fel, amilyen célokra azokat átadták neki,
kivéve, ha az átadó fél később, írásban ettől eltérően nem rendelkezik.
5.3. Felek kijelentik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen módon nem teszik közzé, nem
bocsátják a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá nem teszik harmadik személy
részére hozzáférhetővé a részükre átadott Bizalmas információt. Felek tudomásul veszik, hogy a
titoktartási kötelezettség alá eső információknak a másik fél érdekkörén kívül eljáró, bármely harmadik
személlyel való közlése, illetve a másik fél érdekkörén kívül eljáró harmadik személy részére bármely
módon történő hozzáférhetővé tétele a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

5.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki
• Felek és a velük munka, vállalkozói és/vagy munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban
álló magánszemélyek közötti kommunikációra, továbbá az Inkubátor, a Társaság és a működésük
vagy az Inkubáció felett bármilyen tulajdonosi vagy ellenőrzési jogot gyakorolni jogosult személy
közötti kommunikációra, azzal, hogy ezen személyeket a Felek kötelesek tájékoztatni a titoktartási
kötelezettség fennállásáról;
• azokra a közölt információkra, amelyeket bármelyik fél, írásos nyilatkozatával kifejezetten kivont az
üzleti titok köréből;
• azokra a közölt információkra, amelyek a fogadó fél számára - titoktartási kötelezettség keletkezése
előtt - már ismertek voltak abban az időpontban, amikor közvetve vagy közvetlenül az információ
jogosultjától azokat megkapta;
• azokra a közölt információkra, amelyek közismertek voltak abban az időpontban, mikor a fogadó fél
kézhez vette azokat, vagy nem a jelen megállapodás megszegésével, harmadik személy jogszerű
magatartása útján váltak nyilvánosan ismertté;
• azokra a közölt információkra, amelyek jogszabályban előírt, illetve bírósági határozat vagy felhívás
alapján meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez ki kell szolgáltatni.
5.5. Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a befektetés megvalósulásának esetén a befektetés
tényét és főbb jellemzőit, továbbá a Projekt keretében benyújtott időközi és záró beszámolóját, annak
felek által egyeztetett, illetve jogszabály által előírt adatait, nyilvánosságra hozhassák.
5.6. A jelen Inkubációs megállapodás teljesítése során egymásnak átadott Bizalmas információt a Felek a
fent meghatározottakon túl kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra vagy közölhetik harmadik
személlyel, ha ahhoz a másik fél előzetesen és írásban hozzájárult.
5.7. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen titoktartási rendelkezésekben szereplő kötelezettségek
megszegéséért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Felek rögzítik, hogy a sérelmet
szenvedett fél jogosult a tárgyalásokat megszakítani, a jelen Inkubációs megállapodást felmondani, és a
másik féllel szemben a támogatás összegének 30 %-áig terjedő kötbérfizetési követelést, valamint
kártérítést érvényesíteni.
5.8. A titoktartási kötelezettség a felek jogviszonyának megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül
kötelezik a Feleket.
VII. Szellemi alkotások
6.1. Társaság kijelenti, hogy az általa szolgáltatott információk és anyagok nem sértik harmadik személy
szellemi alkotáshoz fűződő jogait.
6.2. A Társaságot illetik meg az általa létrehozott know-how-hoz, szellemi termékekhez kapcsolódó
iparjogvédelmi, személyi és vagyoni jogok. A szellemi alkotásokra vonatkozó részletes rendelkezéseket –
amennyiben ez szükséges - a Tőkebefektetési szerződés tartalmazza.
VII. Szerződésszegés és annak jogkövetkezményei
7.1. Társaság tudomásul veszi, hogy a Projekt teljes időtartama alatt mindvégig meg kell, hogy feleljen a
jelen Inkubációs megállapodásban, valamint a Pályázati Dokumentumokban foglalt kötelezettségeknek.
Szerződésszegés esetén az Inkubátor köteles erre a Társaság figyelmét felhívni, és a szerződésszegés
orvoslását kérni. Amennyiben ez nem történik meg, illetve súlyos szerződésszegés esetén az Inkubátor
jogosult a jelen Inkubációs megállapodástól elállni, illetve azt felmondani.
7.2. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
• valótlan vagy megtévesztő információ átadása, információ elhallgatása, vagy eltitkolása,
• szabálytalanság az inkubáció során,

•
•
•
•
•
•
•

a mérföldkövek teljesítéséhez kötött határidők elmulasztása,
az együttműködés, illetve a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének be nem tartása,
a titoktartási rendelkezések megszegése,
szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések és jogosultságok megsértése,
a Tőkebefektetési szerződés bármely rendelkezésének megszegése,
bármely olyan körülmény, magatartás, esemény vagy mulasztás, mely a Társaság
fizetésképtelenségével fenyegető helyzetet eredményez, pótlólagos tőkebevonást igényel,
működésének törvénytelenségét eredményezi,
a Projekt Dokumentumokban felsorolt, az elállásra alapul szolgáló szerződésszegések.

7.3. Felek rögzítik, hogy a Tőkebefektetési szerződés bármely rendelkezésének megszegése a jelen
Inkubációs megállapodás szerinti szerződésszegésnek is minősül.
VIII. Az Inkubációs megállapodás időtartama, megszűnése
8.1. A jelen Inkubációs megállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, melyet az
Inkubátor jogosult az aláírt dokumentumra feljegyezni, és a Projekt zárásáig terjedő határozott
időtartamra jön létre. A Projekt fizikailag és pénzügyileg akkor befejezett (a továbbiakban: Projektzárás),
amennyiben a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a jelen Inkubációs
megállapodásban meghatározottak szerint, a Címzetti Felhívásban meghatározott feltételek mellett
teljesült és azt mind az Irányító Hatóság, mind az Inkubátor jóváhagyta.
8.2. A Társaság a jelen Inkubációs megállapodás megkötését követően attól egyoldalúan nem állhat el, azt
nem jogosult felmondani. Az Inkubátor a jelen Inkubációs megállapodástól annak teljesítéséig a
Működési Kézikönyv 2.4.4. pontjában foglalt esetekben, valamint, amennyiben az elállásra okot adó
cselekmény olyan időpontban következik be, amikor a felek a Tőkebefektetési szerződést már
megkötötték, ezen túlmenően a Tőkebefektetési szerződésben foglaltak szerint bármikor elállhat, illetve
azt felmondhatja.
8.3. Az Inkubátor az elállásra, illetve felmondásra vonatkozó döntés meghozatalát követő 5 napon belül
elektronikus és postai úton megküldi az erről szóló, indoklással ellátott értesítést a Társaság részére,
továbbá tájékoztatja az Irányító Hatóságot és a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatalt. Az
elállás illetve felmondás időpontja az erről szóló értesítés Társaság részéről történő átvételének napja.
8.4. A Tőkebefektetési szerződés megszűnése esetén a jelen Inkubációs megállapodás is megszűnik.
8.5. Amennyiben az Inkubációs megállapodás bármely okból való megszűnését megelőzően támogatás
folyósítására került sor, abban az esetben a Társaság a folyósított támogatási összeget a törvényes
kamattal növelt mértékben, a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül
köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
8.6. A Társaság tudomásul veszi, hogy a jelen Inkubációs megállapodás megszűnése esetére az Inkubátorral
szemben megtérítési vagy bármilyen egyéb jogcímen igényt (kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás, stb.)
a felek jogviszonyából eredően nem támaszthat.
IX. Az Inkubációs megállapodás módosítása
9.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely, a jelen Inkubációs megállapodásban – beleértve az
annak mellékletét képező Kérelemben – rögzített adatban, vagy a Projekt műszaki-szakmai tartalmában,
költségvetésében, ütemezésében, vagy a Támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a
Társaság a változás tudomására jutásától számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni az
Inkubátornak, és a jelen Inkubációs megállapodás módosítását kérni.

9.2. Az Inkubátor a módosítási kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül dönt a kérelem
elfogadásáról, vagy elutasításáról a Működési Kézikönyv 2.4.2. pontjában meghatározott alapelvek
figyelembevétele mellett. Szükség esetén egy alkalommal 15 napos határidő tűzése mellett az Inkubátor
hiánypótlást írhat elő.
9.3. Amennyiben az Inkubátor a Társaság által benyújtott módosítási kérelmet jóváhagyja, a módosítást
mindkét fél aláírja, ezzel hatályba lép. A módosítási kérelem elutasítása esetén az Inkubátor erről az
indokok megjelölése mellett értesíti a Társaságot.
X. Egyéb rendelkezések
Fenntartási időszak
10.1. A Felhívás a támogatott Társaság esetében a Projektzárást követően fenntartási kötelezettséget nem
ír elő, azonban a Társaság köteles eltűrni és biztosítani minden, ellenőrzési joggal rendelkező személy és
szervezet részéről a Projekttel összefüggő ellenőrzést, akár a Projektzárást követően is. A Projekthez
kapcsolódó valamennyi irat megőrzési kötelezettsége a Projekt zárásától számított 5 évig szól.
Képviselet, kapcsolattartás, értesítés
10.2. A Társaság képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy társasági dokumentumai/alapító
okirata alapján, jogosult(ak) a Társaság képviseletére (cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen
Inkubációs megállapodás megkötésére és aláírására, a Kérelem benyújtása óta e vonatkozásban nem
történt változás (korlátozás). Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a
jelen Inkubációs megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan
jogosultsága, mely a Társaság részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
10.3. Felek kapcsolattartó kijelölésére kötelesek. Felek kötelesek kapcsolattartóik, törvényes képviselőik
személyében vagy elérhetőségében bekövetkező változásról a másik Felet haladéktalanul, írásban
tájékoztatni, melynek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a másik
Felet felelősség nem terheli. A törvényes képviselők vagy a kapcsolattartásra kijelöltek személyében
vagy elérhetőségében történt változás a jelen Inkubációs megállapodás módosítását nem igényli.
10.4. A Felek tárgyalásaival, teljesítésével összefüggésben kizárólag azon nyilatkozat, közlés, értesítés,
felhívás és figyelmeztetés (a továbbiakban együttesen: Közlés) bír kötelező erővel, melyeket a Felek által
kapcsolattartásra kijelölt személyek írásban közölnek a másik Féllel, azzal, hogy ez a rendelkezés nem
érinti a Felek törvényes képviselőinek képviseleti jogát. Felek nyilatkozataik közlésével kapcsolatosan
valamennyi, a felek jogviszonya során meghatározott kapcsolattartó vagy törvényes képviselő
elérhetőségekről akár levél, vagy akár e-mail útján érkező nyilatkozatot úgy tekintenek, hogy az az annak
megtételére jogosult személytől származik.
10.5. A Felek közötti bármilyen szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló jognyilatkozat csak
írásban érvényes, és annak megtételére kizárólag Felek törvényes képviselői jogosultak.
10.6. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, írásban megtett és kézbesített Közlésnek minősül a
legalább a címzett által a Közlés kézhezvételét visszaigazoló e-mail üzenetben vagy ajánlott,
tértivevényes küldeménnyel vagy futárral történő, átvételt is igazoló kézbesítéssel vagy személyesen,
átvételt is igazoló kézbesítéssel megtett Közlés. Felek elsősorban az elektronikus kézbesítést részesítik
előnyben. A kézbesítés időpontjának kell tekinteni:
(i)
(ii)

személyes vagy futár általi kézbesítés esetén a postai küldemények átvételére jogosult személy
aláírásával igazolt átvétel időpontját;
postai kézbesítés esetén a tértivevényen megjelölt napot, vagy a kézbesítés megkísérlésének
napját, ha a címzett az átvételt megtagadta;

(iii)

sikertelen kézbesítés esetén (azaz, ha a küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „cím
elégtelen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz) a postai kézbesítés
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapot.

Érvénytelenség, joghatóság
10.7. Amennyiben bármely megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak
minősül, annak többi rendelkezését és alkalmazását ez nem érinti, azok változatlanok, érvényesek és
végrehajthatók, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe pedig olyan rendelkezés lép,
amely a Felek eredeti szándékának és elérni kívánt céljának leginkább megfelel.
10.8. A jelen Inkubációs megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai
uniós jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014.
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) rendelkezései az
irányadók.
10.9. Felek bármely jogviszonyával összefüggésben a Felek között esetlegesen felmerülő bármely vita
esetében a Felek kötelesek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a vitát békés úton
rendezzék. Amennyiben a békés rendezésre irányuló tárgyalás nem vezet eredményre, úgy járásbíróság
hatáskörébe tartozó ügyekben a Budaörsi Járásbíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben a
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Adatkezelés és korrupció-ellenes intézkedések
10.10. A Társaság kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett
projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak
az Inkubátor, az Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség, illetve a jogszabályban vagy egyéb
felhatalmazásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezetek által történő kezeléséhez (ideértve
ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő
feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Társaság szavatol azért, hogy ezen
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
10.11. A Társaság nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan
cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Társaság nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Mellékletek:
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Felek a jelen Inkubációs megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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