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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Ferencvárosi Torna Club elnöke kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérte, 
hogy a Ferencvárosi Torna Clubban folyó szakmai munkát 5 éven át 50 millió forinttal 
támogassuk. 
 
A kérelem elbírálásához kapcsolódó jogszabályokat, illetve fontosabb adatokat az 
alábbiakban ismertetem: 
 
Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XX. cikke kimondja, hogy 
mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Az Alaptörvény rögzíti továbbá, hogy a 
fentieket a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával segíti elő. 
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal 
kapcsolatos feladatait, mely szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú 
távú fejlesztési koncepciójára: 
 
„a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit.” 
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése megfogalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a sport, 
ifjúsági ügyek ellátását. 
 
A fentebb hivatkozott jogszabályok alapján került megalkotásra Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának sportfeladatairól valamint a helyi 
sporttevékenység támogatásról szóló 11/2014 (IV.29.) rendelete (továbbiakban Sport 
rendelet)  
 
A Sport rendelet 4 §-a meghatározza Önkormányzatunk sportfeladatait: 
 
„A kötelező települési önkormányzati feladatok ellátása mellett az Önkormányzat a 

Sportfejlesztési Koncepciójának meghatározása, megvalósítása során kiemelt 
figyelmet fordít: 
a) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, fejlesztésére; 
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító játszóterek, 

közparkok kialakítására, biztosítására; 
c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvényeinek 

segítésére, támogatására; 
d) az önszerveződő sportegyesületek, társadalmi szervezetek támogatására; 
e) a lakosság minden rétegének sportolásra történő ösztönzésére; 
f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltésére, az 

egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálására, 
továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítására; 

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak sportjának támogatására; 
h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének 



segítésére; 
i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 
j) a sportvállalkozások ösztönzésére, támogatására, 
k) a nyitott tornaterem és a sport a szabadban programsorozatokra.” 

 

A Sport rendelet 7 §-a határozza meg Önkormányzatunk sporttevékenységének 
finanszírozására, támogatására vonatkozó rendelkezéseket. 
 

„7. § 
(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges 

pénzeszközöket az egyesületi utánpótlás-nevelésre, a sportrendezvények kiadásaira, a 
kerületi óvodai és diáksportra, a sport célú pályázatra, valamint a szabadidősport 
támogatására.  

(2) Az Önkormányzat éves költségvetése működési kiadásainak legalább 1%-ával 
megegyező összeget sportcélra kell fordítani.” 

 
A Képviselő-testület 302/2013. (XII.12.) számú határozatával elfogadta a 2014-2018. évre 
vonatkozó kerületi sportfejlesztési koncepciót. 
 
A sportfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési feladatok között a „4.2.3 
Versenysport és utánpótlás-nevelés” cím 3 pontjában célként került meghatározásra a 
Ferencvárosi Torna Club és a IX. kerületi önkormányzat között az együttműködést fejlesztése 
 
A Ferencvárosi Torna Club 1899. május 3-án alakult. Az azóta eltelt időszakban a klubnak 
számos szakosztálya működött vagy még ma is működik jelentős sikerekkel. Ezek közül 
kiemelném a következő szakosztályokat: 
 
férfi labdarúgás, női ladbarúgás, női kézilabda, férfi kézilabda, férfi jégkorong, női jégkorong, 
női ball hockey, vízilabda, női kosárlabda, férfi kosárlabda, női teke, férfi teke, férfi curling, 
atlétika, birkózás, torna, úszás, kajak-kenu, kerékpár, műkorcsolyázás, gyorskorcsolyázás, 
vitorlázás, sakk,  műugrás, gyeplabda, súlyemelés,  tenisz, ökölvívás, asztalitenisz, 
akrobatikus torna.  
 
A szakosztályok által eddig elért eredmények: 
 
Labdarúgás:  
Hazai győzelmeink:  28-szoros bajnok, 20-szoros Magyar Kupa,  

1-szeres Ligakupa, 4-szeres Szuperkupa, 5-szörös Ezüstlabda 
 

Nemzetközi sikerek:  1-szeres Vásárvárosok Kupája, 2-szeres Közép-Európai Kupa,  
1-szeres Challenge Cup, 1-szeres Bajnoko Ligája főtábla,  
1-szeres UEFA Kupa főtábla, 1-szeres VVK döntő, 
1-szeres KEK döntő, 3-szoros KK döntő,  
1-szeres Challenge Cup döntő 

 
Női kézilabda: 
Hazai győzelmeink:  11-szeres bajnok, 11-szeres Magyar Kupa, 1-szeres Szuper Kupa, 

1-szeres Magyar Kupa (nagypálya) 
Nemzetközi sikerek:  3-szoros KEK, 1-szeres EHF Kupa, 2-szeres KEK döntő, 

1-szeres BL döntő 
 



Férfi kézilabda: 
Hazai győzelmeink:  1-szeres bajnok, 1-szeres Magyar Kupa 
 
Férfi jégkorong: 
Hazai győzelmeink:  25-szörös bajnok, 14-szeres Magyar Kupa, 1-szeres Szuper Kupa 
Nemzetközi sikerek:  1-szeres BEK elődöntő 
 
Női jégkorong:  
Hazai győzelmeink:  2-szeres bajnok, 2-szeres Magyar Kupa 
 
Női ball hockey: 
Hazai győzelmeink:  1-szeres bajnok, 1-szeres Magyar Kupa 
 
Vízilabda: 
Hazai győzelmeink: 21-szeres bajnok, 17-szeres Magyar Kupa, 1-szeres Szuper Kupa 
Nemzetközi sikerek:  4-szeres KEK, 2-szeres Európai Szuper Kupa,  

1-szeres KEK 2. hely, 1-szeres KEK 3. hely, 2-szeres LEN Kupa döntő 
 
Női kosárlabda: 
Hazai győzelmeink:  1-szeres bajnok, 1-szeres Magyar Kupa 
 
Női teke: 
Hazai győzelmeink:  15-szörös bajnok 
Nemzetközi sikerek:  3-szoros Világ Kupa, 6-szoros Európa Kupa, 1-szeres NBC Kupa, 1-

szeres Duna Kupa, 2-szeres BEK 2. hely, 2-szeres Világ  Kupa 2. 
hely, 2-szeres Európa Kupa 2. hely, 2-szeres BEK 3. hely, 2-szeres 
Világ Kupa 3. hely, 1-szeres NBC Kupa 3. hely, 1- szeres BL 4. hely 

 
Férfi teke: 
Hazai győzelmeink: 15-szörös bajnok 
Nemzetközi sikerek:  1-szeres BEK, 4-szeres Duna Kupa, 3-szoros BEK 2. hely, 1-szeres 
NBC Kupa 2. hely, 5-szörös Duna Kupa 2. hely, 1-szeres BEK 3. hely 

 
Férfi curling: 
Hazai győzelmeink:  2-szeres Magyar Kupa 
 
Az FTC több szakosztályában is születtek olimpiai bajnok, világbajnok vagy Európa-bajnok 
sportolók a klub fennállása során:  
Az FTC olimpiai bajnokai : Kocsis Antal (ökölvívó), Molnár István (vízilabdázó), Dalnoki 
Jenő (labdarúgó), Fábián Dezső (vízilabdázó), Kárpáti György (vízilabdázó, 3-szor), Novák 
Éva (úszó), Novák Ilona (úszó), Szilvási Miklós (birkózó), Szittya Károly (vízilabdázó), 
Szőke Katalin (úszó,2 arany), Ambrus Miklós (vízilabdázó), Felkai László (vízilabdázó), 
Gyarmati Dezső (vízilabdázó), Novák Dezső (labdarúgó,2-szer), Varga Zoltán (labdarúgó), 
Hesz Mihály (kajakozó), Juhász István (labdarúgó), Páncsics Miklós (labdarúgó), Szűcs Lajos 
(labdarúgó), Magyar Zoltán (tornász, 2-szer), Gerendás György (vízilabdázó), Sike András 
(birkózó), Kósz Zoltán (vízilabdázó), Székely Bulcsú (vízilabdázó) 
 
Az FTC világbajnokai: Mosóczy Lívia (asztaliteniszező), Szőkéné Bognár Erzsébet 
(kézilabdázó), Takácsné Giba Márta (kézilabdázó), Hesz Mihály (kajakozó, 2-szer), Balla 
Balázs (vízilabdázó), Kásás Zoltán (vízilabdázó), Vargha Csongor (kajakozó), Nagy Tibor 
(kajakozó), Magyar Zoltán (tornász, 3-szor), Povázsai Péter (kajakozó), Csányi Béla 



(tekéző,4-szer, összesen 7 arany), Várnai Éva (tekéző), Szenczi Judit (tekéző), Gáspár Tamás 
(birkózó), Komáromi Tibor (birkózó, 3-szor), Grampsch Ágota (tekéző, 3-szor, összesen 5 
arany), Vecseri Erika (tekéző), Szabados Béla (úszó), Csongrádi Gyöngyi (tekéző), Fegyveres 
Petra (tekéző), Sárfány Anita (tekéző)  
 
Az FTC Európa-bajnokai:  Badó Raymund (birkózó, 2-szer), Fazekas Tibor (vízilabdázó, 2-
szer), Keserű Alajos (vízilabdázó, 2-szer), Vértesy József (vízilabdázó, 2-szer), Wenk János 
(vízilabdázó, 2-szer), Kocsis Antal (ökölvívó), Tunyogi József (birkózó, 2-szer), Széles János 
(birkózó), Székely András (úszó), Szigeti Lajos (ökölvívó), Molnár István (vízilabdázó), 
Csordás György (úszó, 2 arany), Szőke Katalin (úszó, 2 arany), Kárpáti György (vízilabdázó, 
3-szor), Ujvári László (műugró), Jeney László (vízilabdázó), Hunics József (kenuzó), 
Mészáros György (kajakozó, 2 arany), Szente András (kajakozó, 2 arany), Máthé Sára 
(asztaliteniszező), Mosóczy Lívia (asztaliteniszező), Ambrus Miklós (vízilabdázó), Felkai 
László (vízilabdázó), Gyarmati Dezső (vízilabdázó), Jurik Gyuláné (asztaliteniszező, 2 arany), 
Gyarmati Andrea (úszó, 2 arany),Magyar Zoltán (tornász, 3-szor), Kásás Zoltán (vízilabdázó), 
Gál Henrik (birkózó), Gerendás György (vízilabdázó), Steinmetz János (vízilabdázó), 
Wiesner Tamás (vízilabdázó), Bíró László (birkózó), Balla József (birkózó), Gáspár Tamás 
(birkózó), Komáromi Tibor (birkózó), Fodor Raymund (vízilabdázó, kétszer), Steinmetz 
Barnabás (vízilabdázó, kétszer), Kiss Gergely (vízilabdázó), Székely Bulcsú (vízilabdázó), 
Kósz Zoltán (vízilabdázó), Kiss Csaba (vízilabdázó), Farkas Ágnes (kézilabdázó), Pádár 
Ildikó (kézilabdázó), Siti Eszter (kézilabdázó), Kirsner Erika (kézilabdázó), Sugár Tímea 
(kézilabdázó), Kökény Bea (kézilabdázó), Bácsi Péter (birkózó, kétszer)  
 
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és a rekreáció 
fontos eszköze. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata előbbiekre 
tekintettel mindig is kiemelt figyelmet fordított a sport minél szélesebb körű népszerűsítésre, a 
fiatalok sport iránti érdeklődésnek előmozdításra. Az sportszervezettekkel való 
együttműködés keretén belül Önkormányzatunk mind pályázati, mind pedig egyedi kérelmek 
alapján anyagi lehetőségeihez mérten többször nyújtott támogatást a helyi kötődésű 
sportszervezetek részére. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának országos ismertségéhez, 
a Ferencvárosi Torna Club különböző szakosztályainak sikeres eredményei 
nagymértékben hozzájárultak. Előbbiekre valamint a fentebb részletezettekre tekintettel a 
Ferencvárosi Torna Club kérelmében foglaltakat támogatandónak tartom, ezért javasolom, 
hogy támogassuk a kérelemben foglaltakat. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a támogatás összegének fedezete a költségvetés módosításának 
tervezetébe beépítésre került. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2014. május 30. 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
                polgármester 
 
 
  



 
 

Határozati javaslatok 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  
 

1) a Ferencvárosi Torna Club részére 2014-2018 években, évi 50 millió forint összegű 
támogatást biztosít, melyre vonatkozó támogatási szerződéseket 2014. év kivételével 
az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadást követően köti meg. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a 2015-2018. években az adott évi támogatási 
szerződések fedezetét a költségvetésbe építse be. 

3) felkéri a polgármestert a …./2014. számú előterjesztés mellékletét képező, 2014. évre 
vonatkozó támogatási szerződés megkötésre. 

 
Határidő: 1. pont: 2014. június 05., 2. pont: 2015-2018. évi költségvetési rendeletek 
előterjesztése, 3. pont: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
  



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 
12001008-00170290-00100006, képviseletében: dr. Bácskai János polgármester), mint 
támogató (a továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről a 
FERENCVÁROSI TORNA CLUB  (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129., nyilvántartásba 
vételi szám: 1354, adószám: 19709893-2-43 bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 
11600006-00000000-38981670 képviseletében: Kubatov Gábor elnök), mint támogatott (a 
továbbiakban: Támogatott) 
 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A támogatás összege, célja 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014 
(VI.05. számú határozatával döntött arról, hogy a Ferencvárosi Torna Club részére 2014-2018 
években, évi 50 millió forint összegű támogatást biztosít, melyre vonatkozó támogatási 
szerződéseket 2014. év kivételével az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadást követően 
köti meg. Előbbiek alapján Támogató jelen szerződés megkötésével 2014. évre bruttó 
50.000.000,- Forint, azaz bruttó ötvenmillió forint pénzügyi támogatást (továbbiakban: 
támogatás) nyújt Támogatott részére az alábbi célokra: 
 

a. Ferencvárosi testkultúra javítása, az iskolai amatőr és tömegsport sporttevékenység 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 

b. minőségi sporteredmények elérése érdekében a szakosztályok utánpótlás nevelési 
tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

c. a lakosság részére nyitott „testmozgást biztosító” sportrendezvények megszervezése. 
 
2. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 
 
2.1. Támogató köteles: 
 

a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatást átutalni a Támogatott 
bankszámlájára a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon 
belül; 

b) Ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 
teljesíti. 

 
2.2. Támogatott köteles:  
 



a) A támogatás kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával 
közvetlenül kapcsolatos 2014. január 01. – 2014. december 31. közötti időszakban 
felmerülő kiadások alapján számolható el; 

b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a 
támogatás, annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását 
akadályozó bármely okról azonnal értesíteni; 

c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a 
Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás 
befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, 
ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést 
biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Támogatott köteles gondoskodni 
a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének 
lehetőségéről. Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére megadni; 

d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló 
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre 
jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani; 

e) A támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. január 
31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére. A 
beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 

• szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának 
megvalósulásáról, 

• pénzügyi beszámolót a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott elszámolási 
szabályoknak megfelelően elkészítve: összesítő lapon a felmerült költségek 
tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján 
összesítve), a pénzügyi bizonylatokat, 

• teljességi nyilatkozatot a Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, 
amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a 
Támogatott elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 
3. A támogatás elszámolása 
 
3.1. Támogatott a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű 
kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a 
ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők 
figyelembe. 
 
3.2. Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 
 



3.3. A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles 
fordításáról a Támogatott gondoskodik, valamint csatolni köteles ahhoz a valutabeváltásról 
szóló bizonylatot is. 
 
3.4. Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő 
szöveget:„50.000.000,- Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata támogatás 
elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a Támogatott 
másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az az eredetivel mindenben 
megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet képviselője dátumozza, aláírásával és 
pecsétjével látja el, és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részét kell 
képezzék. 
 
3.5. A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas 
a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével 
Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 
 
3.6. Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 
kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki 
alapkamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
 
4. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 
 
4.1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 
 
4.2.Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 
Támogatott Támogató részére jelen szerződés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 
befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy súlyosan megszegi jelen szerződésből, 
illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha: 
 

a) a támogatást Támogatott 2014. december 31. napjáig nem használja fel; 
b) a támogatást Támogatott nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel 

vagy nem a jelen szerződésben, illetőleg a pályázatában részletesen meghatározott 
feladatokat valósítja meg; 

c) Támogatott akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos 
ellenőrzést; 

d) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 

e) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő 
lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 

f) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási 
kötelezettségének (lásd. 3.6. pont); 



g) Támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződés 2.2. c) 
pontjában előírt kötelezettségének. 

 
4.3.Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott 
köteles a támogatása jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa 
nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A 
visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít. 
 
5. Záró rendelkezések 
 
5.1. Jelen szerződés mindkét fél képviselője általi aláírásának napján lép hatályba. 
 
5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
5.3. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges 
vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
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