
MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Cégnév:   
 

Székhely: 
  

 

Cégjegyzékszám:  
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám:  
 

A cég képviseletére jogosult 

személy neve és tisztsége: 
 

 

E-mail címe:  
 

Telefonszáma:  
 

Fax:  

mint Vállalkozás, továbbiakban Vállalkozás 

Másrészről 

Cégnév: HA HISZED HA NEM SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 
  

Székhely: 7630 Pécs, Feketerigó utca 17. 
  

Cégjegyzékszám: 
  

Adószám: 
  

Bankszámlaszám:  
  

A cég képviseletére jogosult 

személy neve és tisztsége: 

  
 

 
  

E-mail címe: SzocSzov@prodive.hu 
  

Telefonszáma:  
 

Fax:  

mint Megbízott továbbiakban Szövetkezet, együtt Felek között, 

az alulírott napon, és helyen, az alábbi feltételekkel: 

Általános rendelkezés: 



A Felek rögzítik, hogy a Szövetkezet szociális szövetkezeti 

formában működő jogi személy, amely céljait tekintve a 

hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek 

teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb 

módon történő elősegítését szolgálja. 

Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, és kötelezik 

magukat arra, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítése 

során mindenben a szociális szövetkezeti működési formában 

megvalósuló cél szerint járnak el. 

A Vállalkozás kijelenti, hogy a üzletviteli   tevékenységét a 

jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Szövetkezet 

közreműködésével kívánja megvalósítani.  

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozás által meghatározott 

tevékenység fokozott veszéllyel járó tevékenység, amelyre 

tekintettel a tevékenység ellátása a személyi biztonság, 

valamint a vagyonbiztonság vonatkozásában a legnagyobb 

körültekintést igényli.  

I. A szerződés tárgya: 

I/1. A Vállalkozás ügyviteli  tevékenysége 

megvalósítása során az alábbi tevékenységek elvégzését kívánja 

a Szövetkezet által közreműködve megvalósítani:  

- portaszolgálat  

 

I/2. A Szövetkezet kötelezi magát arra, hogy az I/1. pontban 

meghatározott tevékenységeket a Vállalkozással együttműködve 

megvalósítja.  

I/3. A Szövetkezet az I/1. pontban meghatározott tevékenységet 

kizárólagosan a tagságába tartozó tagjaival végzi el.  

I/4. A felek megállapodnak abban, hogy a Szövetkezet a jelen 

megállapodásban foglalt tevékenységet a Vállalkozás javára 

nyújtja, a tevékenység nem hoz létre a Szövetkezet számára a 

Vállalkozáson kívül mással jogviszonyt.  

I/5. A Vállalkozás a Szövetkezet részére szolgáltatási díjat 

köteles fizetni. A felek között az elszámolás havonta egyszer 

történik.  

II. A szerződés időtartalma: 

II/1. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és 

határozatlan időre jön létre.   

III. A szerződés teljesítésének a helye: 



III/1. A Szövetkezet jelen megállapodásban foglalt   

tevékenységet településen,telephelyen változó 

látja el.  

IV. A felek jogai és kötelezettségei: 

IV/1. A Szövetkezet tevékenysége során köteles a Vállalkozás 

által meghatározott módon eljárni. Ennek megfelelően a 

tevékenység folytatásának részletes iránymutatásait a 

Vállalkozás a Szövetkezet által kijelölt személy részére 

köteles közölni. A tevékenység végrehajtásában résztvevő 

szövetkezeti tagoknak utasítást, elsődlegesen a Szövetkezet 

által kijelölt személy adhat, ennek hiányában utasítási jog 

megilleti a Vállalkozás által kijelölt személyt is.  

IV/2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás 

kötelessége a jogszabályokban, valamint a tevékenység 

gyakorlása során kialakult szakmai szokásoknak megfelelő 

munkakörülmények biztosítása. 

A Vállalkozás az alábbiakban felsoroltakat köteles a 

tevékenység ellátása során folyamatosan biztosítani: 

- munkavédelmi előírások ellenőrzése és betartása  

- a munkavédelmi eszközök biztosítása 

- a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírásoknak 

megfelelő, ellenőrzött, karbantartott, munkaeszközök 

biztosítása 

- a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése 

- valamint a biztonságtechnikai és tűzvédelmi eszközök 

biztosítása 

IV/3. A Szövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a 

tevékenysége végzését a legnagyobb figyelmességgel, 

gondossággal, biztonságosan, szakszerűen és gazdaságosan 

köteles látja el. 

IV/4. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a IV/2. pontban a 

Vállalkozás által vállalt kötelezettségei megszegése esetén 

bekövetkezett személyi sérülésért, vagyoni, illetőleg nem 

vagyoni kárért kizárólagosan a Vállalkozás vállalja a 

felelősséget. Ennek megfelelően a IV/2. pontban 

meghatározottak megszegéséből eredő kárért a Szövetkezet nem 

tartozik felelősséggel.  

IV/5. A felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a Vállalkozás 

a IV/2. pontban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

akkor a Szövetkezet a tevékenység megkezdését jogszerűen 

tagadja meg, valamint a már folyamatban lévő tevékenységet 

jogszerűen szünetelteti. Ebben az esetben a Vállalkozás a 

Ptk.- ban foglalt általános szabályok alapján vállal 

felelősséget. 



IV/5. A szolgáltatási díjat a Vállalkozás a Szövetkezet által 

kibocsátott számla alapján köteles elsődlegesen készpénzben, 

másodlagosan átutalással a Szövetkezet bankszámlájára 

teljesíteni. A Szövetkezet a számlát a felek által jóváhagyott 

teljesítésigazolás alapján állítja ki. 

V. Egyéb rendelkezések: 

V/1. A felek rögzítik, hogy egymás között a kapcsolattartást 

elsődlegesen e- mail- en keresztül valósítják meg. 

V./2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük 

esetlegesen felmerült vitát elsődlegesen békés úton próbálják 

meg rendezni. Amennyiben a békés rendezés eredményre nem 

vezet, akkor pertárgy értéktől függetlenül kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 

illetékességét. 

V./3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk., és a felek jogviszonyát szabályozó egyéb jogszabályok az 

irányadóak. 

A felek a jelen szerződést, átolvasták, értelmezték, és mint 

az akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyták. 

Kelt: 2015.05.01. 
 

   

Vállalkozás  Szövetkezet 

 


