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Konzorciumi megállapodás 

Preambulum 
 
 

Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy  

a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, „ a magyar 

borvidékek/borrégiók és jellegzetes termékeik marketing-kommunikációjának,  

valamint borturisztikai szolgáltatásaik kül-, és belpiacra jutásának támogatására „ 

kiírt pályázati felhívásra beadott projekt elemeit a közös cél érdekben az alábbi 

feltételekkel megvalósítsák. 

1. Szerzıdı Felek 
 
A jelen konzorcium létrejött egyrészrıl, 
 
Név: Duna Borrégió Borút Egyesület 

Cím: 6200 Kiskırös, Izsáki Út 10. 

Képviseli:  Birkás Zoltán 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: Birkás Zoltán 

Telefon: 06 20 317 6059 

Telefax: 76 / 558-152 

E-mail: dunavolgye@t-online.hu  

mint konzorciumvezetı (továbbiakban 1. sz. partner és Konzorciumvezetı) 
 

másrészrıl  
 

Név: Monor Környéki Strázsa Borlovagrend 

Cím:  

Képviseli: 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon: 

Telefax: 

E-mail: 

mint konzorciumi partner (továbbiakban: 2. sz. partner) 
 

valamint  
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Név:  Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

Cím: Mórahalom, Röszkei út 47. 

Képviseli: Géczi Lajos 

Kapcsolattartásra kijelölt személy    Géczi Lajos 

Telefon:   06 20 531 2578  

Telefax: 

mint konzorciumi partner (továbbiakban: 2. sz. partner) 
 

2. A Megállapodás tárgya 

Felek, mint a Regionális Bormarketing pályázati felhívás II. körben megjelölt  

témákra pályázatot benyújtók, sikeres pályázat esetén felhatalmazzák a Konzorcium 

vezetıjét, Birkás Zoltánt, hogy a  Borturisztikai termékfejlesztés a Duna 

Borrégióban címő pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerzıdést az 

Agrármarketing Centrummal a Konzorcium jóváhagyott projektterve és költségvetése 

alapján megkösse. 
 

3. A konzorcium jogállása 

A konzorcium nem jogi személy 
 

4. A Konzorcium tagok feladatai 

 

 

TAGOK 

 

FELADATOK/KÖTELEZETTSÉGEK 

Elszámolható 

összköltség 

HUF 

TÁMOGATÁS 

90% 

DBBE projekt 

vezetı 

• UTAZÁS Kiállításon (2009.02-

26-03.1. Budapest) történı 

egyesületi megjelenés 

lebonyolítása, 

programszervezés 

• A www.dbborut.hu honlap 

angol nyelvő változatának 

elkészíttetése 

• Csomagolási dizájn tervek 

elkészítése a boruti arculati 

 

 

4 477 200 

 

 

4 029 300 
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elemek alkalmazásával 

• Ismeretterjesztı, 9x2 órás 

tanfolyam megszervezése, 

lebonyolítása 

Csongrádi HT • Borvidéket, borászatokat 

bemutató borturisztikai 

jellegő, 3 nyelvő (magyar – 

angol – német) prezentációs 

film készítése. 

 

3 960 000 

 

3 564 000 

Strázsa 

Borlovagrend 

  Borturisztikai termékfejlesztés a  
 monori Strázsa-hegyen 

• Borászati Tanösvények 
kialakítása 

 

 

6 828 000 

 

6 145 200 

 

4.1. A támogatás folyósítása csak a fenti pontban meghatározott munkamegosztással 

összhangban történhet. 

4.2.  A konzorciumi megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát 

is, hogy a projekt lezárását követıen a projektben kifejezett célok 

megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerzıdésben 

leírtaknak megfelelıen a jövıben is együttmőködnek, és az addig elért 

eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel 

és/vagy pályázati források további bevonásával biztosítják. 
 

5. A konzorciumvezetı hatáskörei 

A Konzorciumvezetı kizárólagosan látja el az alábbi feladatokat: 

a) ellátja a projekt szakmai irányítását 

b) képviseli a Konzorciumot a projekt megvalósítása során az adminisztrációs és 

más technikai jellegő kérdésekkel kapcsolatban 

c) jogosult a Támogatóval történı kapcsolattartás során személyesen vagy 

meghatalmazottja útján eljárni és/vagy nyilatkozatot tenni, aláírni; 

d) jogosult a Támogatóval kötött támogatási szerzıdés módosítását kérelmezni; 

e) begyőjti, összesíti és ellenjegyzi a  támogatási szerzıdés szerint elkészített 

szakmai beszámolókat és azokat megküldi a Támogatónak; 
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f) begyőjti, összesíti és ellenjegyzi a támogatási szerzıdés szerint elkészített 

pénzügyi elszámolásokat és azokat megküldi a Támogatónak; 

g) értesíti a tagokat a Támogatóval történt egyeztetés során hozott döntésekrıl, 

valamint koordinálja azok végrehajtását; 

h) ellátja a tagok által rábízott egyéb koordinatív feladatokat; 

i) ellátja a Támogató által részére elıírt egyéb feladatokat. 

 

6. A szerzıdéstıl való eltérı megállapodások 

 

A Felek együttmőködésük tekintetében jogosultak jelen megállapodásban foglaltaktól 

eltérı, vagy szigorúbb feltételekben is megállapodni, ugyanakkor annak 

jogkövetkezményei a Szerzıdı Hatóságra, vagy annak képviseletében eljáró 

személyre, szervezetre nem lehetnek kihatással. 

A Konzorciumi együttmőködés speciális megállapodása: 

 

7. A konzorciumi tagok felelıssége 

 

7.1. A konzorcium minden egyes tagja felelısséggel tartozik a Támogatási 

Szerzıdésben meghatározott, általa megvalósítandó projektelem szerzıdésszerő 

teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért.  

7.2. A konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése a konzorcium vezetıjének a 

kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredı károkért, a Szerzıdı Hatóság 

irányában a Konzorciumvezetı tartozik felelısséggel.  

 

8. A Megállapodás idıbeli hatálya 

 

Jelen konzorciumi megállapodás a Borturisztikai termékfejlesztés a Duna 

Borrégióban címő projekt teljes megvalósításáig terjedı határozott idıre – 2008. 

november 10. – 2009. június 30. – közötti idıtartamra  jött létre. 
 

9. Nyilatkozat  
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Jelen megállapodás a pályázat elválaszthatatlan részét képezi. A megállapodásnak az 

alulírott felek által elfogadott módosítása csak a Bormarketing Bizottság és az 

Agrármarketing Centrum elızetes hozzájárulásával, írásban lehetséges  
 

10. Záró rendelkezések  

 
10.1. Jelen Konzorciumi megállapodás a Támogatóval kötött támogatási szerzıdés 

elválaszthatatlan része, a két szerzıdés együtt értelmezendı, idıbeli hatályuk 

azonos. 

10.2. A Felek kijelentik, hogy ezen megállapodásból származó bármely vitás kérdést 

elsısorban egymás közötti egyeztetésekkel, békés úton rendezik.  

10.3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel a 

támogatási szerzıdés elıírásaira is – a polgári jog általános szabályai 

irányadók.  

10.4. A Felek a jelen Konzorciumi Megállapodást, amely 4 eredeti példányban 

készült -  és amelybıl 1 példány a Támogatót és egy-egy példány az alapító 

tagokat illeti - ,  mint akaratukkal mindenben egyezıt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Alulírottak nyilatkoznak, hogy a vonatkozó Pályázatot és annak mellékleteit 

részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat 

magukra nézve is kötelezınek ismerik el.   

 

Kelt: Kiskırös, 2008. november 10. 

 
 1. partner 
konzorcium vezetıje 

 
 
 
 
 

Birkás Zoltán 
Duna Borrégió Borút Egyesület 

 
 
 
 
 

P.H. 
 

2. partner 
 

 
 
 
 

 
Géczi Lajos 

Csongrádi Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa  

 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

3. partner stb. 
 
 
 
 
 
 

Bodor János  
Monor Környéki Strázsa 

Borlovagrend 
 
 
 
 

P.H. 
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Kiegészítı Konzorciumi Megállapodás 
 
 
Jelen Konzorciumi Kiegészítı Megállapodás, 2008. november 10.én az Agrármarketing Centrumhoz 
benyújtott Borturisztikai termékfejlesztés a Duna Borrégióban  címő pályázathoz 
kapcsolódó kiegészítı rendelkezés. 
 
Elırebocsátva azt, hogy a 

- a projekt utófinanszírozású 
- 10 %-os önerıt kell biztosítani 
- pénzügyi kifizetési kérelem benyújtásának elıfeltétele a teljesítésigazolással igazolt elvégzett 

feladat és kifizetett számla 
- a Támogatási Szerzıdés megkötését követıen, az összes elszámolható költségre vonatkoztatva 

30% elıleg igénylése lehetséges 
- az AMC a konzorcium vezetı pályázóval köt Támogatási Szerzıdést, a kifizetéseket a 

Projektvezetı bankszámlájára teljesít, 
 
Felek az alábbi projekt finanszírozási konstrukcióban állapodnak meg: 
 
1. A pályázat beadásakor szükséges 10% önerı rész bemutatását a projektvezetı vállalja 
2. A projektvezetı a pályázat beadásával egy idıben jelzi a Támogatónak, hogy elıleg felvételét 

kérelmezi 
3. A projekt idıtartama alatt a felek elfogadják, és a saját projekt teljesítésüket úgy ütemezik, hogy 

2009. március 15 határnappal, a Projektvezetı köztes fizetési kérelmet nyújthasson be.  
4. A konzorciumi tagok saját projektértéküknek megfelelıen részesednek az elılegbıl. Az elıleg 

elszámolása kötelezı a köztes kifizetési kérelem benyújtásakor! 
5. A Projektvezetı a 7 hónapig tartó konzorciumi munka szakmai és pénzügyi bonyolítását  havi 

36.000 Ft + Áfa összegért végzi. Projekt partnerek a bonyolítási díj kifizetését egyedi 
megállapodás alapján teljesítik.  

 
név Elszámolható kts-k Támogatás (90%) Bonyolítási díj 
DBBE  4 477 200 4 029 300 - 
Csongrádi HT 3 960 000 3 564 000 7 x 36 000 Ft +Áfa 
Strázsa Borrend 6 828 000 6 145 200 7 x 36 000 Ft +Áfa 
 
Kiskırös, 2008. november 10. 
 

1. partner 
konzorcium vezetıje 

 
 
 
 
 

Birkás Zoltán 
Duna Borrégió Borút Egyesület 

 
 

 
 

P.H. 

2. partner 
 

 
 
 
 

 
Géczi Lajos 

Csongrádi Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa  

 
 
 

P.H. 
 

 

3. partner stb. 
 
 
 
 
 
 

Bodor János  
Monor Környéki Strázsa 

Borlovagrend 
 
 
 

P.H. 

 
 


