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STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

Amely létrejött 
 
egyrészről az Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (a 
továbbiakban: „MEGFOSZ.”). 
Székhely:      2100 Gödöllő, Tessedik utca 4. 
Cégjegyzékszám:     01-10-047651 
Adószám:     24220099-2-43 
Képviseletre jogosult személy neve:  Harsányi Zsolt elnök 
 
 
másrészről a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: „MEGOSZ”) 
Székhely:     2100 Gödöllő, Tavaszmező út 50. 
Nyilvántartási szám:    01-02-00038997 
Adószám     19672885-1-43 
Képviseletre jogosult személy neve:  Dr. Fenyvesi László főtitkár 
 
(a MEGFOSZ. és a MEGOSZ a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 
 
 

Preambulum 
 

 
A szerződő felek mindegyikének közös feladata a mezőgazdaság, ezen belül a hazai 
agrártermelés magas színvonalú gépellátása, a gépesítési technológiák állandó 
fejlesztése. A színvonalas gépkereskedelem növeli a mezőgépgyártók innovációs 
eredményeit, a megalkotott érték realizálását, a szükséges gépfejlesztési igények 
felismerését. A piaci igényeket kielégítő gépgyártás jelentősen hozzájárul a kül- és 
belföldi mezőgazdasági gépkereskedelem eredményességéhez. A jelen 
együttműködéssel a Magyarországon működő gépkereskedők és gép gyártók közös 
érdekeik összehangolását, érvényesítését, együttes fellépésükkel piacképességük 
növelését, szakmai megerősödését és nemzetközileg is látható méretű gazdasági, 
szakmai és tudásbázisú hálózatuk működtetését kívánják elősegíteni a magyar 
gazdaság fejlődése érdekében. Emellett Szerződő Felek érdekeltek abban, hogy 
hozzájáruljanak a mezőgazdasági gépellátás magas szintű szakember ellátásának 
biztosításához, a hazai műszaki színvonal és tudásszint emeléséhez, a kutatás-
fejlesztés lehetőségeinek növeléséhez. Érdekeltek abban is, hogy a mezőgazdasági 
termelőket korszerű technikai információkhoz juttassák, elősegítve a hazai 
mezőgazdasági termelés sikerességét. Mindezen közös feladatokat úgy teljesítik, 
közös érdekeiket úgy érvényesítik, hogy kölcsönösen segítsék versenyképességük, 
piaci sikerességük növelését. 
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Az együttműködés célja 
 

A jelen együttműködés célja, megteremteni annak a lehetőségét, hogy a 
mezőgazdasági gépellátás két meghatározó területén, az előnyöket kiaknázva, 
minél jobb együttműködés alakuljon ki, a magasabb szintű feladatellátás érdekében, 
ezáltal növelve a Szerződő Felek tagvállalatainak versenyképességét.  
 
 

I. Az együttműködési fő irányai, tartalma és eszközei 
 

Az együttműködés céljaival összefüggő területeket Szerződő Felek az alábbiakban 
határozzák meg: 
 
1.1. Szerződő Felek a kölcsönös információcsere és együttműködés keretében:  

 
a) a kölcsönös információcsere és együttműködés keretében értesítik 

egymást a kiadványaikról, publikációikról, kutatási eredményeikről, 
valamint szakmai-tudományos rendezvényeikről; 

b) részvételi lehetőséget biztosítanak egymásnak az általuk szervezett 
szakmai-tudományos rendezvényeken, népszerűsítik egymás szakmai-
tudományos kezdeményezéseit, programjait; 

c) hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Megállapodás témakörében a 
MEGFOSZ és a MEGOSZ megjelölése, logója, felhívásai 
megjelenhessenek egymás kiadványaiban és internetes felületein; 

d)  a megjelölt célok elérése érdekében, indokolt esetben, közös 
részvétellel munkacsoportokat alakíthatnak ki; 

e) együttműködnek egy országos szabadtéri gépkiállítás és gépbemutató 
megszervezésében; 

f) az igazgató és a főtitkár fél évente egyeztetnek az aktuális közös 
feladatokról. 

 
 
1.2. A MEGFOSZ vállalja, hogy hazai szakértői gárdájával és Tagjaival az alábbi 

területeken segíti az érdekelt vállalatokat: 
 
1. A MEGOSZ stratégia megvalósításához: 

 
a) A magyar mezőgépgyártók termékeinek kül- és belpiaci fejlesztését 

minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja. 
b) Olyan élő piaci információkat nyújt, amelyek felszínre hozzák a 

kielégítetlen műszaki vásárlói igényeket, illetve egyes fontosabb 
géptípusok keresletét. 
 

2. Új üzleti kapcsolatok kialakításában: 
 

a) A MEGOSZ-al közös munkacsoportot hoz létre a kiállításokon való 
feltételek folyamatos javítása érdekében (pl. AGS).  

b) A MEGOSZ-al közös platformot hoznak létre az írott és az 
elektronikus szak-média árainak csökkentése érdekében.  

 
3. Az agrárműszaki fejlesztések terén: 
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a) A MEGOSZ tagvállalat innovációs (gépfejlesztési) programjaiban 

részt vesz a technológiafejlesztés területén. 
b) Szakembert delegál a MEGOSZ Innovációs Bizottságába 
c) Elősegíti a piacról hiányzó gépek hazai gyártását, értékesítését 

 
1.3. A MEGOSZ. vállalja, hogy hazai szakértői gárdájával és Tagjaival az alábbi 

területeken segíti az érdekelt MEGFOSZ tagvállalatokat: 
 

  1. MEGFOSZ stratégia megvalósításához: 
 

a. Elősegíti a MEGFOSZ tagok külföldi kereskedelmi kapcsolatainak 
fejlesztését.  

b. Társszervezetein keresztül elősegíti külföldi gyártók termékeinek 
magyarországi forgalmazását a MEGFOSZ tagok által. 

c. Részt vesz a MEGFOSZ „Legyél Te is mezőgépész” akciójában a 
gépgyárakon keresztül, valamint évi 600 000Ft összeggel támogatja 
azt, a jelen megállapodást követő esztendőtől. 

 
2. Új üzleti kapcsolatok kialakításában: 
 

a. Külpiaci kapcsolatain keresztül minden lehetséges információt 
megad és gyakorlati segítséget nyújt a MEGFOSZ tagok új piacokra 
való belépéséhez,  

b. Irányított (állami, EU programokkal támogatott, segélyakciókkal 
finanszírozott stb.) külpiaci lehetőség esetén a gépsorok, 
technológiák kiegészítését MEGFOSZ tagvállalatok bevonásával 
végzi. 

c. A MEGOSZ tagot delegál a MEGFOSZ Marketing Bizottságába 
d. A MEGFOSZ-al közös munkacsoportot hoz létre a kiállításokon való 

feltételek folyamatos javítása érdekében (pl. AGS). 
 

4. Az agrárműszaki fejlesztések terén: 
 

a) Mezőgazdasági gépesítés technológiai fejlesztéseknél a MEGFOSZ 
tagjait veszi be a konzorciumba. 

b) Megvizsgálja MEGFOSZ tagvállalat gép-, illetve egyéb eszköz, 
kiegészítő berendezés fejlesztési igényének teljesítését. 

c) Iparfejlesztési állami tervek, koncepciók kialakításának 
folyamatában kikéri a MEGFOSZ véleményét. 
 

1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban rögzített 
feladatok előrehaladását legalább évente áttekintik és az írásban rögzített 
tapasztalatok alapján javaslatot tesznek további együttműködési területek 
kialakítására. 
 

1.5. A jelen együttműködés teljesítésével kapcsolatosan mindkét fél viseli a saját 
költségeit, egymással szemben semmilyen jogcímen nem számolnak el 
költségeket és a felek egymással szemben semmilyen egyéb anyagi igényt 
nem támasztanak. Amennyiben az együttműködés során felmerülő bármely 
feladat ellátásához költségek megtérítése, vagy díj kifizetése lenne szükséges, 
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úgy erről a Felek egymást előzetesen tájékoztatják, valamint külön 
szerződésben rendelkeznek. 
 

II. Időbeli hatály, módosítás és megszüntetés 
 

2.1. Szerződő Felek jelen Megállapodást annak mindkét fél általi aláírásától 
kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra hozzák létre. 
 

2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármelyike jogosult a hónap végére, 
legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel felmondani. 
 

2.3. Jelen Megállapodás kiegészítése, illetőleg módosítása kizárólag írásban, közös 
megegyezéssel történhet. 
 
 

III. Titoktartási záradék 
 

3.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során 
tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és 
megőriznek, azokat a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására, 
kivéve, ha annak megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből rendeli el. Szerződő Felek a birtokukba került információkat 
kizárólag a jelen Megállapodásban rögzített feladatok teljesítése érdekében 
használják fel.  A felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont szerinti titoktartási 
kötelezettséget az együttműködésben részt vevő, annak keretében 
foglalkoztatott természetes személyekkel kötött szerződésekben, illetve 
utasítási joguk érvényesítésével betartatják. 

 
3.2. A titoktartási rendelkezések megszegése esetén a jelen Megállapodást 

bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni. Az együttműködésben 
részt vevő, annak keretében foglalkoztatott természetes személy a 
titokvédelmi szabályok megsértése esetén büntetőjogi, szabálysértési és 
polgári jogi felelősséggel tartozik.  
 

IV. Egyéb rendelkezések 
 

4.1. Szerződő Felek tartózkodnak minden olyan tevékenységtől és 
megnyilvánulástól, amelyek egymás jogos érdekét, személyhez fűződő jogait 
sértik vagy veszélyeztetik. 

 

4.2. Szerződő Felek a jelen Megállapodás időtartamára a folyamatos 
kapcsolattartás érdekében az alábbi személyeket jelölik ki.  

 

Kapcsolattartó az MEGFOSZ. részéről:  
Név: Dr. Medina Viktor 
Cím: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K út 1 
Telefon: 00 36 5100 417 
e-mail: info@megfosz.com 
 
 



6 

 

Kapcsolattartó a MEGOSZ  részéről: 
Név: Dr. Fenyvesi László 
Cím: 2100 Gödöllő, Tavaszmező út 50 
Telefon: 00 36 20 3830147 
E-mail: mezogepeszek@hotmail.com 
 

4.3. A kapcsolattartó változása esetén nevéről, postacíméről, telefonszámáról, 
valamint elektronikus levélcíméről a változást követően 15 (tizenöt) napon 
belül írásban tájékoztatják egymást. 

 

V. Záró rendelkezések 
 

5.1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitájukat 
elsősorban megkísérlik tárgyalások útján, békés úton rendezni. 

 

5.2. A jelen Megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott 
kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) – az irányadók. Felek kifejezetten megállapodnak abban, 
hogy a Ptk. 6:63. § (5) bekezdését nem alkalmazzák, tehát a 
Megállapodásnak nem képezi részét a Felek üzleti kapcsolatában kialakult 
szokás és gyakorlat, továbbá az üzletágban a hasonló jellegű szerződések 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem. 

 

5.3. A jelen Megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült. 

 

5.4. A Szerződő Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Kelt: Lajosmizse, 2016. október 13 napján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….................. …………………………………… 

Kis Pál 
alelnök 

Mezőgép Forgalmazók Országos Szövetsége 

Lőrincz László 
elnök 

Mezőgépgyártók Országos Szövetsége  

 
 


