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                   Iktatószám: ………….……………….. 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
Mely létrejött egyrészről: 
 

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített elnevezése: Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3. 

adószám: 25542921-2-03 

nyilvántartó cégbíróság:  Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

cégjegyzékszám:  03-09-133679 

bankszámlaszám: 11732071-21139730-00000000 

képviselő: Závogyán Magdolna ügyvezető 

kötelezettségvállaló, kapcsolattartó: XY megyei igazgató 

 tel.: 06-20/ e-mail: ....@nmi.hu 

 
(a továbbiakban: Nemzeti Művelődési Intézet) 
 
 
másrészről 
 
 

Név:  

székhely:  

adószám:  

cégjegyzékszám/nyilvántartási 
szám: 

 

bankszámlaszám:  

képviselő:  

kapcsolattartó:  

 tel.:  e-mail:  

 
(a továbbiakban: Partner) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 
 
 
 
Előzmények 

 
A Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzsnek köszönhetően Magyarország 
Kormánya a 1643/2021. (IX.21.) számú Kormányhatározatban döntött a településeken 
megvalósuló közösségi, szakköri program megvalósításának támogatásáról. A 
Kormányhatározat kimondja, hogy a Kormány egyetért a településeken megvalósuló 
közösségi, szakköri program megvalósításának szükségességével és fontosságával, valamint 
annak központi költségvetésből történő támogatásával. 
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I. A Megállapodás tárgya 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a Partner részére a …………….…………. szakkör/ök 
alapanyagait és eszközeit egy-egy minimum öt fős szakkör elindításához- az online leadott 
jelentkezési lapban foglaltak szerint. A szakkörök fő céljai közé az alábbiak tartoznak: 

• a művelődő közösségek újraindítása és fenntartása, 

• az aktív közösségek élénkítése, a közösségek építése, 

• a hagyományok és a hagyományos mesterségek megőrzése, 

• a nemzeti identitás erősítése. 
 
I/2. A Nemzeti Művelődési Intézet vállalja, hogy 
 

• az I. pontban megnevezett szakkör/ökhöz biztosítja az 1. számú mellékletben 
részletezett alapanyagokat és eszközöket a 2. számú mellékletben megjelölteknek 
megfelelően, továbbá 3 darab népszerűsítő plakátot, 

• a szakkörszervezéshez egy egyszeri, 1 órás online felkészítő alkalmat biztosít, 

• térítésmentesen biztosítja a szakköri tevékenységet bemutató videókat, 

• a szakkörvezetők alkalmi mentorálást nyújtanak a Nemzeti Művelődési Intézeten és a 
Népművészeti Egyesületek Szövetségének szervezetein keresztül a 
szakkörszervezőknek (havi online műhelymunka, e-mailes tanácsadás formájában), 

• biztosítja a „Szakkörszervezési módszertani kisokos” elnevezésű szakmai 
segédanyagot, amely szakköri napokra bontott szakköri tematikát tartalmaz. 

 
I/3. A Partner vállalja, hogy 
 

• minimum 20 szakköri foglalkozást tart a szakköri tevékenységet bemutató videók 
alapján (szakkörönként), 

• az I. pontban megnevezett szakkör/ökhöz biztosított alapanyagokat és eszközöket a 
szakkör/ök előírásainak megfelelően használja fel, 

• részt vesz a szakkörszervezésre vonatkozó egyszeri, 1 órás online felkészítő alkalmon 
és az annak ismereteire épülő 20 kérdésből álló online tesztet min. 80%-os 
eredménnyel teljesíti, 

• a szakköröket a „Szakkörszervezési módszertani kisokos” elnevezésű szakmai 
segédanyag figyelembevételével tartja meg, 

• a szakkör helyszínén kihelyez 3 darab népszerűsítő plakátot: 
o 1 db nagy méretűt az épület főbejáratánál, 
o 1 db közepes méretűt az épület fő közönségforgalmi pontján, 
o 1 db közepes méretűt a szakköri terem ajtaján kívülről, 

• az adott szakkörök lezárásaként 2022. év tavaszán az elkészült alkotásokból minimum 
2 hetes kiállítást rendez. 

 
I/4. Partner az általa indított I. pontban megnevezett szakköri tevékenység/ek elszámolásának 

alátámasztásául alkalmanként, minimum 3 darab jó minőségű és felbontású fénykép 

feltöltésére köteles, a www.jogyakorlaton.hu felületre az adott szakköri foglalkozást követő 5 

napon belül. A fotókon foglalkozásonként az alábbiaknak szükséges megjelennie: 

• az adott szakköri nap alapanyagainak, eszközeinek; 

• az adott szakköri nap tevékenységének folyamata; 

• az adott szakköri napon résztvevőknek az elkészült termékekkel. 

Egy szakkör lezárását követően összesen 60 darab fényképnek szükséges szerepelnie a 
felületen (3 db fotó/alkalom szorozva a 20 alkalommal). 
 
A Partner felelőssége, hogy az I. pontban megnevezett szakkör/ök vezetője/i, jelen 
megállapodás 3. számú mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozatot a szakkörön résztvevő 

http://www.jogyakorlaton.hu/
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személyekkel kitöltse/ék, illetve mint akaratukkal minden megegyező dokumentumot 
aláírassa/ák, a szükséges fotó dokumentáció teljesítése érdekében.  
A Szakkörvezető/k köteles/ek a résztvevők által aláírt Hozzájáruló nyilatkozatot a 
www.jogyakorlaton.hu felületre elektronikusan feltölteni. Továbbá a Szakkörvezető/k 
kötelezettsége a dokumentumok eredeti példányának megőrzése, azok helyszíni ellenőrzés 
során történő bemutatása. 
 
I/5. Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napjától 2022. április 30. napjáig jön 
létre. 
 
 
II. A teljesítés 
 
II/1. Teljesítés helye: …………….. 
 

Teljesítés időpontja, időtartama: szakkörönként összesen 20 alkalom, továbbá minimum 2 

hetes kiállítás megvalósítása,  legkésőbb 2022. április 30-ig.  

Lehetőség szerint heti, de minimum kétheti gyakorisággal kerüljenek megszervezésre a 

szakkörök. Alkalmanként minimum 90-120 perces időtartamban, de a csoport igényei szerint 

hosszabban is lehetséges, de maximum 4 órás időtartamban. 

 
II/2. A Partner a fenti pontokban körülírt tevékenység során a tőle általában elvárható 
gondossággal köteles eljárni. 
 
II/3. A Partner a szakkör/ökhöz biztosított alapanyagok és eszközök tekintetében köteles a 
rendeltetésszerű tárolásra, használatra. A Partner az alapanyagok és eszközök eltűnéséért, 
eltulajdonításáért, megsemmisüléséért, megrongálódásáért, vagy bármely más módon történő 
károsodásáért kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
II/4. A Nemzeti Művelődési Intézet jogosult a teljesítés helyén helyszíni ellenőrzést folytatni. A 
Partner az ellenőrzést semmilyen módon nem akadályozhatja.  
 
 
III. A szerződés ellenértéke 
 
A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet az 1. számú mellékletben részletezett 
alapanyagokat és eszközöket az I. pontban meghatározott cél elérése érdekében 
térítésmentesen biztosítja a Partner részére a 2. számú mellékleten történő Átadás-átvételi 
jegyzőkönyvön. 
A Partner a szerződés tárgyában költségigénnyel nem élhet. 
 
 
IV. A szerződés módosítása, megszűnése 
 
IV/1. Felek a jelen szerződést csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 
 
 
V. Egyéb rendelkezések 
 
V/1. A Nemzeti Művelődési Intézet az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről 
a Partnert tájékoztatni köteles. 
 
V/2. Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatni 
egymást. 

http://www.jogyakorlaton.hu/
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V/3. Amennyiben a Partner a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem 
szerződésszerűen tesz eleget, abban az esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
V/4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
 
V/5. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen 
szerződés 4 számozott oldalból áll és 3, egymással mindenben megegyező eredeti 
példányban készült, melyből 2 példány a Nemzeti Művelődési Intézetet és 1 példány a Partnert 
illeti meg. Jelen szerződést a Nemzeti Művelődési Intézet és a Partner elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
……………….., 2021. ……………………...               Lakitelek, 2021. ……………………... 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………… 

 
…………….. 

 

 XY 
……..megyei igazgató 

Nemzeti Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
Kapják: 

1. Partner 
2. Nemzeti Művelődési Intézet Gazdálkodási Igazgatósága 
3. Nemzeti Művelődési Intézet ……………..Megyei Igazgatósága 


