EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
****
(székhely: ****; cégjegyzékszám: ****; adószám: ****; képviseletre jogosult: ****),
mint **** (továbbiakban ****),

másrészről az
Mária Út Közhasznú Egyesület
(székhely: ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; képviseli: Dr. Szabó Tamás),
mint MUTKE (továbbiakban MUTKE, együttesen Felek)
között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. Az együttműködési megállapodás tárgya:
a) MUTKE vállalja, hogy a mellékletekben szereplő programok országos szintű
megrendezését a településsel együttműködésben. Folyamatos koordinációs és
kommunikációs feladatok ellátását, valamint a partner folyamatos tájékoztatását.
b) **** vállalja a … számú mellékletekben szereplő rá eső feladatok elvégzését.
c) Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás kizárólagosan a jelen
bekezdés a-c) pontjaira terjed ki. Felek fenntartják a lehetőséget a jelen
megállapodással szabályozott együttműködés bővítésére, azonban a jelen
megállapodásban rögzítetteken túl egymás irányába kötelezettséget nem vállalnak.

2.

Az együttműködés időtartama, hatálybalépés
1. Felek jelen megállapodást 2019. szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra
kötik.
2. Jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírás napján, vagy nem egyszerre történő
aláírás esetén az utolsónak aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

3.

Kapcsolattartás:
1. A ****részéről a kapcsolattartó személy:
név: ****
telefonszám: ****
email cím: ****
levelezési cím: ****

A MUTKE részéről a kapcsolattartó személy:
név: dr. Sóskuti-Varga Gergely
telefonszám: +36-30/933 1005
e-mail: kapcsolat@mariaut.hu
2. Felek a feladat teljesítése során egymást kölcsönösen segítve kötelesek eljárni, szükség
esetén egymásnak adatokat szolgáltatnak, vagy egyéb eszközökkel elősegítik a
megállapodásban kitűzött feladat megvalósítását.
3. Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni minden olyan
körülményről, amely az együttműködés teljesítését késlelteti vagy megakadályozza,
továbbá ha a kapcsolattartó személyében változás áll be.

4.

Felek jogai és kötelezettségei:
1. Felek kikötik, hogy **** a mellékletben szereplő programok szervezéséhez kapcsolódó
tevékenységhez kizárólagosan olyan szakmai anyagot használhat fel, melyet a MUTKE
előzetesen jóváhagyott.
2. Felek visszavonhatatlanul kijelentik, hogy jelen együttműködés teljesítésével
felmerült költségeiket maguk viselik.
3. Az **** a lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja MUTKE-t bármilyen, az
**** érintő releváns változásról.
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4. A szolgáltatás menete során a MUTKE felel a szükséges vezetői döntések határidőben
történő meghozataláért és annak tartalmáról történő tájékoztatásért **** részére.
5. A MUTKE és **** a feladat elvégzésében együttműködik.
6. A MUTKE biztosítja a munkavégzéshez szükséges szakmai háttértámogatást. A pontos
feladat-meghatározást és részletes instrukciókat, valamint a szükséges szakmai
háttéranyagokat és dokumentációkat a MUTKE a **** legkésőbb e megállapodás
megkötésekor átadja.
7. A **** az 1. pontban részletezett feladatokat elvállalja, a feladatok vonatkozásában
rendelkezésre áll és azokat maradéktalanul, az elvégzéséhez szükséges módszerek,
valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával, a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. A **** kártérítési felelőssége
kizárólagosan a szándékos károkozás esetére terjed ki.

5.

A Megállapodás módosítása és felmondása
1. A megállapodás módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a
megállapodás aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.
2. A MUTKE vagy a **** a szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félnek címzett
rendes felmondással bármikor felmondhatja.
3. Bármelyik Fél jogosult a megállapodást rendkívüli felmondással, azonnali határidővel
a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani.
4. Nem minősül a megállapodás módosításának a Felek adatait vagy a Felek képviseletére
jogosult személyt érintő változás. Felek az ilyen változást kötelesek egymással
haladéktalanul közölni, a változás bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges kárt
a mulasztó fél viseli.

6.

Titoktartási kötelezettség
1. A **** tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben vállalt feladat elvégzésével
kapcsolatban tudomására jutott, illetve a teljesítés során megismert információkra
vonatkozóan teljes körű titoktartási kötelezettség terheli.
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2. A **** kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére,
a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére. A **** minden olyan
információt, melynek titokban tartásához a MUTKE-nak jogos érdeke fűződik, nem
adhat át a MUTKE előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
3. Felek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat csak
a szerződés teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban
kezelhetik. A MUTKE szavatol azért, hogy a **** részére átadott személyes adatok
kezeléséhez az érintettek hozzájárultak.
4. A **** elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettsége keretében a szerződés
teljesítésével összefüggésben, illetve annak teljesítése során tudomására jutott,
és/vagy létrejött információ (tény, adat, tájékoztatás, megoldás, műszaki vagy
szervezési ismeret, vagy az ezekből készült összeállítás) üzleti titoknak minősül. Az
információt illetéktelen (kívülálló) harmadik személyek részére semmiféle jogcímen és
semmilyen formában – beleértve a részadatot és részinformációt is – át nem adhatja,
illetve nem továbbíthatja, és fel nem használhatja; felhasználásnak minősül különösen
az információ más szerződés megkötése, projekt lefolytatása, pályázat, valamint
kutatási támogatás elnyerése, illetve annak keretében anyagi vagy tudományos előny
szerzése érdekében való felhasználása.
5. Jelen szerződésben előírt titoktartási és hozzájárulás beszerzési kötelezettség a
szerződéssel kapcsolatos első megbeszéléstől kezdve a szerződés megszűntét követő
10 évig áll fenn, kivéve, ha a MUTKE ettől írásban eltérően nem rendelkezik.
6. Az üzleti titoktartási kötelezettség részben vagy egészben történő megszegése esetén
a MUTKE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban
Ptk.)2:47, 2:51, 2:52, és 2:53.§-aiban meghatározott egyéb jogkövetkezmények
alkalmazása mellett azonnali hatályú felmondásra jogosult.

7.

Alkalmazott jog
1. Felek kikötik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország
mindenkori jogszabályai – különösen a Ptk. előírásai – az irányadók.
2. Amennyiben a szerződés teljesítése során a felek között vita merül fel, azt
mindenekelőtt személyes tárgyalás útján közös megegyezéssel kísérlik meg rendezni.
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Amennyiben az egyeztető tárgyalások 30 (harminc) naptári napon belül nem vezetnek
eredményre, Felek jogvitájuk rendezésére a MUTKE székhelye szerint illetékes
bíróságot választják.

8.

Záró rendelkezések
1. Felek kijelentik, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, illetve nem követnek el
olyan cselekményt, amellyel egymás jogos üzleti, gazdasági érdekeit veszélyeztetnék
vagy sértenék.
2. Felek nevében aláíró személyek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására
felhatalmazással bírnak.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, amely 6 számozott
oldalt tartalmaz, és 3 példányban kerül aláírásra.

Kelt: Budapest, 2016. ****

Kelt: Budapest, 2016. ****

……………………………………

……………………………………

Dr. Szabó Tamás
elnök
Mária Út Közhasznú Egyesület

****
polgármester
****
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