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STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött 
 
egyrészről az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: „MNKH Zrt.”). 
Székhely:      1095 Budapest, Ipar utca 5. 
Cégjegyzékszám:     01-10-047651 
Adószám:     24220099-2-43 
Képviseletre jogosult személy neve:  Ducsai-Oláh Zsanett vezérigazgató 
 
másrészről a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: „MEGOSZ”) 
Székhely:     Budapest, 1116 Temesvár út 19. 
Nyilvántartási szám:    01-02-00038997 
Képviseletre jogosult személy neve:  Dr. Fenyvesi László főtitkár  
 
(az MNKH Zrt. és a MEGOSZ a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint. 
 

Preambulum 
 
Szerződő Felek jelen együttműködéssel a Magyarországon működő hazai vállalkozások 
összefogását, 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 a hazai 
vállalkozások képviselői a nemzetközi irányvonalakat folyamatosan figyelemmel kísérjék, a 
releváns nemzetközi szakmai kiállításokon bemutatkozzanak és a nemzetközi szereplők 
tevékenységét felmérjék, növelve ezzel a magyar export versenyképességét, valamint új 
termékek, eljárások, innovatív megoldások ismeretét. 
 

I. Az együttműködés célja 
 

A jelen együttműködés célja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a Szerződő Felek 
tevékenysége a kölcsönös előnyöket kiaknázva minél jobban összekapcsolható legyen a 
magasabb szintű feladatellátás biztosítása érdekében, ezáltal növelni a magyar vállalkozások 
versenyképességét, bővíteni a tagvállalatok kapcsolatrendszerét a hazai és a nemzetközi piacon, 
elősegíteni új beszállítói kapcsolatok és kapacitások létrejöttét, segíteni a magyar és külföldi 
vállalkozások közötti új hálózatok létrejöttét, valamint lehetővé tenni a magyar vállalatok új 
piacokra való betörését. 
 

II. Az együttműködési fő irányai, tartalma és eszközei 
 

Az együttműködés céljaival összefüggő területeket Szerződő Felek az alábbiakban határozzák 
meg: 
2.1. 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; 
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c) hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Megállapodás témakörében az MNKH Zrt. és a 
MEGOSZ megjelölése, logója, felhívásai megjelenhessenek egymás kiadványaiban 
és internetes felületein; 

d)  az exportképes magyar vállalatok nemzetközi piacra juttatásának elősegítése 
érdekében indokolt esetben, közös részvétellel piacorientált munkacsoportokat 
alakíthatnak ki. 

 
2.2. Az MNKH Zrt. vállalja, hogy hazai szakértői gárdájával és hálózatával az alábbi területeken 

segíti az érdekelt vállalatokat: 
 
1. Az ágazati stratégia megvalósításában: 

 
a) a magyar gazdaság felemelkedését célul tűző ágazati stratégia megvalósítását 

minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja. 
 

2. Új üzleti kapcsolatok kialakításában: 
 

a) az MNKH Zrt-hez beérkező külpiaci üzleti lehetőségeket közvetíti, azokról 
tájékoztatást ad a MEGOSZ részére; 

b) a Magyarországról kiutazó és beutazó üzletember-delegációk időpontjáról, 
programjáról, illetve a delegációban résztvevő külföldi vállalatok 
Magyarországgal kapcsolatos üzleti érdeklődéséről, továbbá a 
kereskedelemfejlesztési pályázati lehetőségekről rendszeresen tájékoztatást ad 
a MEGOSZ részére; 

c) piaci kapcsolatain keresztül minden lehetséges információt megad és 
gyakorlati segítséget nyújt a hazai vállalatok új piacokra való belépés, a 
meglévő piacokon való részvételük növelése érdekében. 

 
3. Beszállítói kapcsolatok kialakítása terén: 

 
a) beszállítói rendezvényeiről tájékoztatást ad; 
b) a magyarországi beszállítókat kereső külföldi vállalatok műszaki specifikációit az 

érdekelt hazai vállalkozások számára eljuttatja; 
c) személyes tanácsadás formájában segíti a magyar vállalatokat beszállítói 

pozíciói elérése és javítása terén; 
d) előadásokat szervez a beszállítók fejlesztése és versenyképességének növelése 

érdekében. 
 

4. A magyar vállalatok külföldi befektetése terén: 
 

a) információt szolgáltat az ágazat által potenciális célországként megjelölt 
államok befektetési lehetőségeiről, projektjeiről; 

b) tájékoztatást és meghívót küld befektetési rendezvényekről. 
 

2.3. A MEGOSZ vállalja, hogy tagvállalkozásait, illetve a vele szakmai kapcsolatban álló más 
vállalkozásokat is megismerteti az MNKH Zrt. tevékenységével, amelynek érdekében: 
 

a) a rendezvényeire meghívja az MNKH Zrt. képviselőit és lehetőséget biztosít az 
információk átadására; 

b) honlapjára felteszi az MNKH Zrt. honlapjának elérhetőségét; 
c) elektronikus úton folyamatosan tájékoztatja tagjait az MNKH Zrt-től kapott pályázati, 

kiállítási és egyéb információkról; 
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d) az MNKH Zrt. részére MEGOSZ [SA1] rendelkezésre bocsátja azokat a vállalkozói 
igényeket, amelyek esetén az MNKH Zrt. közreműködése szükséges; 

e) minden birtokában lévő információt továbbad az MNKH Zrt. számára, amely 
segítheti az MNKH Zrt. hatékony, vállalkozói érdekeltségű tevékenységét; 

f) a vállalatoktól érkező, külföld felé irányuló érdeklődéseket, ajánlatokat, 
partnerkeresési-, befektetési szándékokról szóló információkat továbbítja az MNKH 
Zrt. felé; 

g) segít tagvállalkozásainak abban, hogy az MNKH Zrt-n keresztül elnyerhető 
támogatásokat maximális hatékonysággal használhassák fel. 

 
2.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban rögzített feladatok 

előrehaladását legalább félévente áttekintik és az írásban rögzített tapasztalatok alapján 
javaslatot tesznek további együttműködési területek kialakítására. 
 

2.5. 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, úgy erről a Felek egymást előzetesen tájékoztatják, valamint 
külön szerződésben rendelkeznek. 
 

III. Időbeli hatály, módosítás és megszüntetés 
 

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

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

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

IV. Titoktartási záradék 
 

4.1. 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. 

 
4.2. 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.  
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V. Egyéb rendelkezések 
 

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

 

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

 

Kapcsolattartó az MNKH Zrt. részéről:  
Név: Kiss Balázs.. 
Cím: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 
Telefon: +36-20-2500-887 

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

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

 

VI. Záró rendelkezések 
 

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

 

6.2. 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. 

 

6.3. A jelen Megállapodás 3 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező 
példányban készült. 

 

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

 
Kelt: Lajosmizse, 2016. október 13. napján 
 
 
 

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

Ducsai-Oláh Zsanett  
vezérigazgató 

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Lőrincz László 
elnök 

Mezőgépgyártók Országos Szövetsége  

 


