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KONZORCIUMI EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására és projekteredmények fenntartására 

 
 

1. Preambulum 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencvárosi 
Önkormányzat) az Új Magyarország Fejlesztési Terv/ Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Programjának „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-
3.1.3-10/1-2010-0002. azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Támogató) Társadalmi Megújulás Operatív 
Program Irányító Hatósága a 2012. 12. 16-án kelt, K-2010-TÁMOP-3.1.3-10/1-0097765/172 
iktatószámú támogató levél szerint 299.917.803.- Ft összegű támogatásban részesített. 
A projekt címe: „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért”  
(továbbiakban: Projekt ), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA 
Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) 2011. 
03.11-én kelt, K-2011-TÁMOP-3.1.3-10/1.-0156142/130 iktatószámon támogatási szerződést 
kötött a Ferencvárosi Önkormányzattal, mint projektgazdával. 
 
A Projekt célja, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata területén található 11 
kerületi- és 1 vidéki intézmény bevonásával együttműködést kötött intézménycsoport számára 
lehetőséget teremtsen arra, hogy a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskolában (1096 
Budapest, Vendel u. 1.), mint referenciaintézményben egy olyan komplex 
természettudományos laboratórium kerüljön kialakításra, amely a hagyományos képzési 
tevékenységen túl alkalmas tudástranszfer, disszeminációs és tehetséggondozás 
megvalósítására. A Projekt fejlesztés eredményeként létrejött egy komplex, 20-20 fő 
befogadására alkalmas biológia-fizika, kémia-biológia laboratórium, amely számos modern 
eszközzel képes segíteni a természettudományos tantárgyak oktatását.  
A Projekt megvalósításának helyszíne: a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola. 
A Projekt két fő területre csoportosítható: Egyrészt a fejlesztés helyszínének (Leövey Klára 
Gimnázium és Szakközépiskola) építőipari szempontból történő alkalmassá tétele, a 
gimnáziumban kialakítandó lift és akadálymentesítés  megvalósítása;  
másrészt tudásátadásra alkalmas fejlesztések, képzések megtartására, természettudományos 
oktatás biztosítására valamennyi együttműködő intézmény tanulói számára, szakmai háttér 
megteremtésével. 
2011. évben az építési, átalakítási tevékenység sikeresen lezajlott, több közbeszerzési eljárás 
keretében 2011. évtől folyamatosan történik a különböző laboreszközök és taneszközök 
beszerzése. A gimnáziumban kialakítandó lift és akadálymentesítés megvalósulására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás is sikeresen lezárult, a kivitelezés 2012. decemberben 
befejeződött. A természettudományos tantárgyak oktatását támogató tananyagok tanulói 
munkafüzetek, szaktanári segédletek, speciális SNI-s tanári segédletek nyomdai kivitelezési 
munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését - jelen szerződés aláírásának napján - 
folyamatban van. 
 
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KIK) jelölte ki. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a 
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KIK fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, 
valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket KIK vette át. 
 
 Tekintettel arra, hogy a Projekt oktatási intézmény feladatainak ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztést egyaránt tartalmaz, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 16.§ (2) bekezdés c) pontjára tekintettel Felek konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötnek az Intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projektekkel kapcsolatban. 
Az egyeztetési folyamatok elhúzódására tekintettel a Ferencvárosi Önkormányzat és a KIK 
által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a projektmegvalósítására és 
projekteredmények fenntartására a Konzorcium tagjai alulírott helyen és időben az alábbi 
konzorciumi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik: 
 
2. Szerződő felek 
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 
(szervezet neve): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye:1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
Képviseli: Dr. Bácskai János polgármester 
Törzsszáma:735726 
Adóigazgatási azonosító száma: 15735722-2-43 
Statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01 
Bankszámlaszáma: 12001008-00170290-00100006 
 
 
(szervezet neve): Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhelye:1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Képviseli: Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató 
ÁHT azonosítója: 335262  
Adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
Statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
 
(a továbbiakban együttesen: Tagok). 
 
A Konzorcium Tagjai rögzítik, hogy maguk közül jelen együttműködési megállapodás 
aláírásával Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Tagot választják a 
Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban: Konzorciumvezető).  
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 
 
3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a 
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak 
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, 
hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 
  
 A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a 
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Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósítási időszakában a támogatási szerződés 
esetleges módosításait, az időszakos beszámolókat és a kifizetési igényléseket nevükben és 
helyettük aláírja. 
A KIK kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt lezárását és Közvetítő szervezet által történő 
elfogadását követően a fenntartási időszakban az esedékes beszámolókat elkészíti és a 
Közvetítő szervezet részére megküldi a beszámoló egy példányának a Konzorciumvezető 
részére történő megküldése mellett. 
 
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény merül fel, a 
Konzorciumvezető köteles azt a KIK részére jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás 
Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a KIK a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés 
módosításának tervezetét elfogadja. 
 
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek. 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát,és annak mellékleteit, 
támogatási szerződés módosításait, kapcsolódó változás bejelentéseket, valamint a benyújtott 
pályázatot és mellékleteit a jelen megállapodás mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 10 munkanapon belül átadja a KIK részére.  
Konzorciumvezető kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a projekt lezárását és                    
Közreműködő szervezet felé történő elszámolását követő 30 napon belül a projekt teljes 
dokumentációját Felek egyeztetése alapján CD formájában vagy papír alapon KIK részére 
átadja a projekt fenntarthatósági követelményeinek teljesítése érdekében.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása és fenntartása során kötelesek együttműködni, egymás, 
a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez 
szükséges információt megadni. 
 
A KIK köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt fenntarthatóságát befolyásolja. 
 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban  
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a KIK köteles a 
Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben 
megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3. A Projekt megvalósítása és fenntartása érdekében a Tagok az alábbi feladatok 
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel 
összhangban: 
 

KIK kötelezettségei 
 

3.3.1. KIK jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomással bír arról, miszerint a 
Ferencvárosi Önkormányzat a Projekt megvalósítása tekintetében vállalta, hogy - a Projekt 
megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett-. a 
támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyban változás nem 
történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás 
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által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és 
eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása 
nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. KIK vállalja, hogy a 
Projekt fenntartási időszakában az előzőekben rögzített előírásokat magára nézve is 
kötelezőnek ismeri el. A Projekt fenntartási időszak kezdete a Projekt megvalósítását követő 
nap.   
 
3.3.2. A Projekt fenntartási időszakában KIK saját költségvetéséből vállalja a szakmai 
tartalomfejlesztés fenntartását, így az oktatói munkában résztvevők és közreműködők bér és 
járulékainak biztosítását. 
 
3.3.3. KIK vállalja, hogy a Projekt keretei között létrehozott laboratórium fenntartási 
kötelezettségeinek fennállása alatt – az érintett tanévek szorgalmi időszakaira figyelemmel – 
szorgalmi időszakonként 160 tanítási nappal számolva – a délelőtti tanítási idő alatt legalább 
200 csoport fogadását biztosítja, úgy, hogy egy-egy csoport létszáma a legalább tíz főt elérje 
és egy csoport laboratóriumi foglalkoztatásának időkerete legalább negyvenöt perc 
időkeretben valósuljon meg alkalmanként.  
 
3.3.4. KIK nyilatkozik arról és vállalja, hogy a Projekt keretei között létrehozott laboratórium 
fenntartási kötelezettségeinek fennállása alatt gondoskodik – szorgalmi időszakonként 160 
tanítási nappal számolva – egy-egy tanév szorgalmi időszakára 160 tanítási napot figyelembe 
véve a délutáni időszakokban minimálisan 100 foglalkozás tartásáról, amely foglalkozások 
időkerete alkalmanként eléri legalább a negyvenöt percet. 
 
3.3.5. KIK vállalja a fenntartási időszakban 1 önálló honlap üzemeltetését , amely alkalmas a 
tanári kísérletek bemutatására, tartalmazza a laboratóriumi foglalkozások rendjét és 
beosztását, disszeminációs felületet biztosít az ingyenes letöltés konferencia anyagok 
elhelyezésével és a jó gyakorlatok közzétételével. 

3.3.6. KIK vállalja, hogy gondoskodik továbbá a projekt szakmai tartalom fejlesztéssel 
kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzéséről, nyilvántartásáról legalább 2020. 
december 31-ig. 
 
3.3.7. KIK kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt keretében a program színvonalas 
véghezvitele érdekében a programban részt vevő iskolák tanulói körében – a 
minőségbiztosítás részeként – a projekt kezdetétől számítottan kétévente kompetenciamérést 
fog végeztetni.  
 
3.3.8. KIK vállalja, hogy a Projekt megvalósulásának befejezésétől számított 5 évig – a 
támogatási szerződésben előírt határidőben – Közreműködő Szervezet felé projekt fenntartási 
jelentésben számol be a szakmai tartalomfejlesztés szerződés szerinti teljesüléséről, a Projekt 
működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. 
 

A Ferencvárosi Önkormányzat kötelezettségei 
 
3.3.9. A Ferencvárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítási 
szakaszában gondoskodik valamennyi Projekt megvalósítással összefüggő feladat 
elvégzéséről, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszakos beszámolók, záró 
beszámoló elkészítéséről, és azokat a Közreműködő szervezet részére megküldi. 
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3.3.10. A Projekt fenntartási időszakában a Ferencvárosi Önkormányzat saját 
költségvetéséből vállalja az infrastrukturális fejlesztés fenntartását és a létrejövő új 
munkahelyekhez kapcsolódó bér és járulékok biztosítását. Esélyegyenlősség keretében 
vállalja az esélyegyenlőségi munkatárs felelős alkalmazását, és az Esélyegyenlőségi Terv 
meglétét a projektfenntartás végén is.  
Kötelezettséget vállal Környezetvédelmi megbízott alkalmazására, vállalja továbbá az 
újrahasznosított papírhasználat alkalmazását a Projekt fenntarthatósága során. 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
3.11. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető 
összeállítja és elküldi a Közreműködő Szervezetnek. A dokumentumokat és számlákat a 
támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
küldi el. 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt 
visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a 
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
4. Kapcsolattartás 
 
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének és fenntartásának 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.  
 
Ferencvárosi Önkormányzat részéről kapcsolattartó: 
 

Kozma-Vig Melinda, a Jogi és Pályázati Iroda csoportvezetője 
kozmamelinda@ferencvaros.hu 
tf.:215-1077/252. mellék, 06-70-338-9350 
fax: 217-0852 

 
 
KIK részéről kapcsolattartó: 
 

Dr. Tolnai Marianna, KIK Budapest IX. Tankerület, Tankerületi igazgató 
 tf.: 215-1077/452. mellék, 06-70-333-1754 
 
A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint, de fél évente legalább egy alkalommal szóbeli 
egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt fenntartási időszakával kapcsolatos 
teendőket.  
A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a szerződő félnek. 
 
Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 
 
5. A Konzorcium képviselete 
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, 
más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető 
képviseli.  
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6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások 
előkészítéséről  a Ferencvárosi Önkormányzat gondoskodik.  
 
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A Projekt fenntartási időszak kezdete a Projekt megvalósítását követő nap.  
7.1. A Projekt eredményei, így különösen a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal 
kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során 
létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos 
felhasználásának joga a Ferencvárosi Önkormányzatot illeti.  
 
7.2. A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve 
létrejövő dolgokra vonatkozó tulajdon – és más jogok és az egyéb vagyoni értékű jogok feletti 
rendelkezés azon Tag számviteli nyilvántartásába kerül rögzítésre, amelyik Tag nevére a 
kötelezettségvállalás, illetve a számla szól.  Az eszközök tulajdonba, vagy vagyonkezelésbe 
vételével együtt az adott Tag köteles a beszerzett eszközök illetve létrejövő dolgok 
valamennyi üzemeltetési, karbantartási és javítási feladatait is ellátni. 
 
 
8. A tagság megszűnése 
 
8.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósítása és 
fenntartása során fokozottan együttműködnek egymással, és a Konzorciumból csak akkor 
lépnek ki ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, nekik fel nem róható, vagy érdekkörén 
kívüli okból beállott körülmény folytán nem képesek. 
 
8.2 A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban 
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló Megállapodás 
módosításban meghatározott időponttól a  – konzorciumvezetői feltételeknek megfelelő - 
másik Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a 
kilépésre. Ennek feltétele, hogy a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása 
megtörténjen. 
 
8.3. A Tag kiválása (jogutódlással, illetve jogutód nélküli megszűnéssel, tag kilépésével)  
esetén a konzorciumi tagok kötelesek egymással egyeztetni a Projekt céljának elérése 
érdekében. A kiváló tag köteles a Konzorciumvezetőnek a tagsági jogviszony megszűnése 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de a tagsági jogviszony megszűnése időpontjáig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a –  Megállapodás keretében 
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kiváló tag, és a feladatátvétellel érintett tag ír alá. A 
kiváló tagot – jogutód nélküli megszűnés esetét kivéve - a támogatási szerződés megszűnéséig 
terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, 
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ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.  
 
 
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
9.2. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok 
haladéktalanul értesítik egymást. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a 
szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet. 
9.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségre tekintettel a Tagok a rendes 
felmondás jogát kizárják. 
 
 
 10. Záró rendelkezések 
 
10.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. 
  
10.2. Jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba. Amennyiben Felek nem ugyanazon 
napon írják alá a megállapodást, úgy a megállapodás hatályba lépésének napja a legkésőbbi 
aláírás dátuma. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodás eredeti példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 
 
10.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és alapító okiratukkal, vagy aláírási 
címpéldányaikkal, aláírás mintájukkal, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirattal 
igazolja, hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Megállapodás bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosultak a Tagok képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás 
megkötésére és aláírására.  
 
11. Tagok rögzítik, hogy a testületi szerveik /jelen szerződés kérdésében döntés hozatalra 
jogosultak részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkeznek, tulajdonosaik a jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
12. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság vagy értékhatártól függően Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
Budapest, 2013. ……….    Budapest, 2013. ………. 
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