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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött 

egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzata 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 

adószám:  15735715-2-42 
képviseli: dr. Sára Botond polgármester 

— a továbbiakban: Önkormányzat—

 

másrészről a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Budapesti és  Pest  megyei 

Regionális Szervezete 
(székhely:  1158 Budapest,  Késmárk 
utca  7/b.;  adószám:  18167096-1-42; 
képviseli: Marjay Gyula elnök 

— a továbbiakban: VOSZ Budapesti  es Pest 
megyei Regionális Szervezete — 

— a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek — 

között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. 

I. Preambulum 

Együttműködő Felek közösen kinyilvánítják, hogy együttműködésük célja hosszú távú 

stratégiai partnerség kialakítása a vállalkozók érdekében. 

Együttműködő Felek alapvető célja, hogy együttműködésük útján  Budapest  Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi székhelyű/telephelyű vállalkozók minél több információhoz jussanak 

vállalkozásaik fejlődése érdekében. 

Az Együttműködő Felek által nyújtott szolgáltatások célja továbbá, hogy a józsefvárosi 

gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek a 

pártok és érdekképviseleti szervezeteket kivéve), valamint a VOSZ Budapesti és  Pest 

megyei Regionális Szervezete tagvállalkozásai — a továbbiakban: Vállalkozások — minél 

több olyan ismerethez, információhoz jussanak, amelyek elősegítik vállalkozási, üzletviteli 

tevékenységük sikerességét, továbbá növelik versenyképességüket, fejlesztik településüket. 

Az Együttműködési Megállapodás tárgya 

Gazdaságfejlesztési tárgyú rendezvények és előadások, vállalkozói fórumok közös 

szervezése, valamint az azokon résztvevők tájékoztatása az aktuális, vállalkozókat 

érintő témákról, a VOSZ Budapesti és  Pest  megyei Regionális Szervezete által 

nyújtott szolgáltatásokról, a tagság előnyeiről. 
Az együttműködő felek megosztják információikat a település és gazdaságfejlesztés 
területén, kölcsönösen megküldik a vállalkozókat is érintő terveiket, illetve értesítik 
egymást a különböző gazdasági témákban szervezett rendezvényeikről. 
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Közös fellépés az általánosan elfogadott normáktól eltérő vállalkozói magatartással, 
valamint a tisztességtelen piaci magatartással szemben. 
A  VOSZ Budapesti  es Pest  megyei Regionális Szervezete által készített hírlevelek 
(elektronikus formában) történő megküldése az Önkormányzat részére. 
Az Önkormányzat hírleveleinek továbbítása a VOSZ Budapesti és  Pest  megyei 
Szervezete részére, 
A  fentieken kívüli, eseti jellegű tevékenységek ellátása az Együttműködő Felek egyedi 
megállapodása alapján. 

Együttmiiködő Felek jogai és kötelezettségei 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást a 
Vállalkozások érdeklődésére számot tartó hírekről  es  információkról. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozások érdeklődésére számot tartó 
tárgykörökben tájékoztató fórumokat, illetve szakmai rendezvényeket szerveznek illetve 
Felek — beleértve a Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központot (a továbbiakban  H13)  is — 
egymás, vállalkozási témakörben megrendezett rendezvényein, eseményein aktívan 
közreműködnek. Az Önkormányzat vállalja, hogy előre egyeztetett időpontban a  H13-ban 
(Horánszky  u. 13.)  térítésmentesen helyszint biztosít a VOSZ által tartott előadásoknak. 

A  VOSZ vállalja, hogy előre egyeztetett időpontban tanácsadást tart a  H13  épületében, az 
Önkormányzat által biztosított helyiségben. 

A  VOSZ vállalja, hogy a VOSZ vállalkozói számára a kiadandó önkormányzati tulajdonú 
helyiségeket (üzlethelyiség, műhely, kereskedelmi vagy egyéb ipari létesítmény célra 
bérbeadandó) minden hónapban egyszer hírlevelében közzéteszi. Az önkormányzat a 
bérbeadó szervezet útján vállalja, hogy a tárgyhó előtti utolsó előtti hétben rendelkezésre 
bocsátja ezen adattartalmú helyiségek listáját. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy az általuk külön-külön szervezett 
rendezvényeken — egyedi megállapodás alapján amennyiben költségvállalással is jár — 
egymásnak részvételi lehetőséget biztosítanak. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy megjelenési lehetőséget biztosítanak egymás 
számára honlapjaikon, a  H13 online  felületein valamint  online  hírleveleikben a megadott 
adattartalommal. 

Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy az éves Budapesti és  Pest  megyei 
Regionális Príma díjátadó ünnepség — a továbbiakban: Ünnepség jelöltjeire a polgármester 
javaslatokat  ad (Prima es  vállalkozói kategóriában egyaránt), valamint támogatja — külön 
megállapodás alapján - a VOSZ Budapesti  es Pest  megyei Regionális Szervezete ehhez 
kapcsolódó szervezési tevékenységét. 



IV. Kapcsolattartó személyek 
Az Önkormányzat részéről:  
dr. Hencz Adrienn 
Tel.:  06-1-594-2294 
Mobil: 06-20-246-0651 
E-mail:  hencza@jozsefvaros.hu 

A  bérbeadó szervezet részéről: 
dr. Görcsös Mónika kereskedelmi divízióvezető 
Tel.:  06-1-333-6781 
Mobil: 
E-mail:  gorcsosm@jgk.hu 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  (H13)  részéről: 
Zékány Zoltán Igazgatósági tag 
Tel:  06-1-798-5350 
Mobil: 06-20-371-1556 
e-mail:  zoltan.zekany@h13.hu 

VOSZ Budapesti és  Pest  megyei Regionális Szervezete részéről:  
Marjay Gyula elnök 
Tel:  0620 9413523, 
E-mail:  marjay.gyula@vosz-kmrsz.hu 
valamint 
hírlevél és rendezvény ügyekben: 

Tel: 
E-mail: titkarsag@vosz-kmrsz.hu 

V. Vegyes rendelkezések 
Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Együttműködési Megállapodás körébe 
eső minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax,  e-mail)  tesznek. Bármely változás 
tekintetében, mely jelen szerződéses jogviszonyt érinti — így különösen működésükkel 
kapcsolatos adataik, körülményeik változása — kötelesek egymást haladéktalanul,  de 
legkésőbb  8  munkanapon belül, írásban értesíteni oly módon, hogy az értesítés címzett általi 
átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. 

Együttműködő Felek kijelentik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás megkötésével és 
teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban 
bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen,  de  nem kizárólagosan jelen 
szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt az Együttműködő Felek harmadik 
személynek nem adatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, a jelen szerződés teljesítésétől eltérő 
más célra nem használhatják fel. 
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Együttműködő Felek az Együttműködési Megállapodást határozatlan időtartamra kötik, mely 
az aláírása napján lép hatályba. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodásból esetlegesen 
eredő bármilyen vitás kérdést egymás közötti tárgyalások útján rendeznek. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodás kölcsönös 
megállapodás alapján kizárólag írásban módosítható. 

Együttműködő Felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodás bármelyik Fél 
által  30  napra írásban, indokolás nélkül felmondható (rendes felmondás). 

Az Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos 
magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadók. 

Az Együttműködési Megállapodás két eredeti példányban készült, melyből egy-egy eredeti 
példány illeti meg az Együttműködő Feleket. 

Az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat az Együttműködő Felek elolvasták, közösen 
értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2019  

dr. Sára Botond 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzata 

Fedezetet nem igényel. Dátum:  Budapest, 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Marjay Gyula 
elnök 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Budapesti és  Pest  megyei 

Regionális Szervezete 
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