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Ikt.sz.: … 

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A FEJÉR MEGYEI VÁLLALKOZÁSOK 

FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL 

 

I. A MEGÁLLAPODÁST KÖTŐ FELEK 

 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 
 

Név: VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE 

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. 
Képviseli: Eppel János elnök 
Adószám: 19001724-2-42 
Név: VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE FEJÉR MEGYEI SZERVEZETE 
Székhely: 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 36. 
Képviseli: 
Adószám: 

Kovács Tibor elnök 
19001724-2-42 

Név: FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Székhely: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. 
Képviseli: 
Adószám: 
Államháztartási egyedi 
azonosító 

kormánymegbízott 
15789295-2-07 
 
297668 

Név: FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Képviseli: 
Adószám: 
Törzskönyvi azonosító:  

Dr. Molnár Krisztián közgyűlés elnöke 
15726982-1-07 
726984 

Név: SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
Képviseli: 
Adószám: 
Törzskönyvi azonosító: 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester 
15726999-2-07 
726995 

 

II. ELŐZMÉNYEK, A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

II.1. A Kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országa közé 
tartozzon. Az Európai Unió számára benyújtott Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy ennek 
érdekében a következő évek uniós és hazai forrásait elsősorban a gazdaságélénkítésre, a kis- és 
középvállalkozások támogatására, a magyar települések erősítésére, valamint a kutatás, fejlesztés és 
innovációs célú beruházásokra fordítjuk. 
 
II.2 A 2021-2027-es programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz keret terhére megvalósuló megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések – 
építve az előző programozási időszakban a TOP forrásaiból finanszírozott foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések tapasztalataira –a munkaerő-kereslet és kínálat megyei szintű 
összehangolását célozzák, kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel 
rendelkező, kevésbé fejlett régiókban és megyékben. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
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együttműködések a térségi gazdaságot a munkaerő kereslet-kínálat összehangolásával, 
munkaerőpiaci szempontból releváns szereplők együttműködésével, foglalkoztatási- 
gazdaságfejlesztési programok koordinálásával és a vállalkozások munkaerő-igényének aktív 
munkaerőpiaci eszközökön keresztül történő támogatásával fejlesztik.  
 
II.3. Fejér Megyei Önkormányzat szakmai partnerségben a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert források bevonásával egy 
megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében integrált, a megye 
egészére kiterjedő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát fog megvalósítani, mely 
szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a megye gazdaságának 
fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez. 
 
II.4. A fenti célok megvalósításához elengedhetetlen a vállalkozások minél szélesebb körben történő 
bevonása 
 
II.5. Felek ezúton kijelentik, hogy együttműködési megállapodást kötnek annak érdekében, 
hogy a Fejér megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatásfejlesztés hatékonyságát, 
szakmai eredményességének növelését kölcsönös együttműködés keretében elősegítsék. Ennek 
során tevékenységeiket, szolgáltatásaikat, fejlesztéseiket szakmailag igyekeznek összehangolni, 
a jó gyakorlatok részleteit kölcsönösen megosztani egymással. Az együttműködés kiterjedhet 
továbbá a szakmai eredmények kiértékelésére,  
 
II.6. Jelen megállapodás aláírásával Felek felismerték, hogy kölcsönösen támogatni tudják egymást, 
egymás jogait és érdekeit nem sértve a fenti céljaik elérésében. Felek megállapodnak abban, hogy a 
célok elérésének támogatása céljából indikatív együttműködési területeket határozhatnak meg, 
melyekhez Felek szükség esetén és lehetőségükhöz mérten szakmai tudást, know-how-t és 
koordinációs kapacitásokat biztosítanak egymás részére. 
 

 

 

III. A MEGÁLLAPODÁS ALAPELVEI 

III.1.  A Felek szándékában áll, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott elvek és feltételek szem 
előtt tartásával, az itt meghatározott területeken a jövőben kölcsönösen együttműködnek 
egymással. 

III.2. Jelen Megállapodásban foglaltak kizárólag szándékuk kifejezéseként és megerősítéseként 
értelmezhetők, az ehelyütt írtak nem teremtenek sem szerződéskötési kötelezettséget, sem 
egymással szembeni jogokat és kötelezettségeket a Felek között. 

IV. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

IV.1. A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen mindegyik Fél aláírta és határozatlan 
időtartamra szól. 

IV.2. A jelen Megállapodást a Felek kizárólag írásban, egybehangzó akaratnyilvánítással 
módosíthatják. 

IV.3. A Megállapodás megszűnik 

a) közös megegyezéssel, 
b) felmondással, 
c) ha az Együttműködő Partner ellen csőd- illetve felszámolási eljárás indul, 
d) ha bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik. 

IV.3.1. A Felek a Megállapodást közös megegyezéssel bármikor, a jövőre nézve megszüntethetik. 

IV.3.2. A Felek bármelyike jogosult felmondani a jelen Megállapodás indokolás nélkül, harminc (30) 
napos felmondási idővel. 
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IV.3.3. Bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Megállapodást, ha a másik fél 
szerződésszegést követ el. 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

V.1. A Felek a vitás, sérelmes ügyeiket, jóhiszeműséget tanúsítva egymás iránt, békés úton kísérlik 
meg rendezni.  

V.2. A Felek a jelen Megállapodás és az annak alapján az együttműködés egyes területeire megkötött 
külön megállapodások létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti 
titokként kötelesek kezelni. 

V.3. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A Felek a jelen Megállapodást átolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 

 
 

Eppel János  
elnök 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége 

Kelt: ………………… 

 
 

Kovács Tibor  
elnök 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Fejér Megyei Szervezete 

 
Kelt: ………………. 

 
    
 

………………  
kormánymegbízott 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Kelt: …………………… 

 
 
 

Dr. Molnár Krisztián  
elnök 

Fejér Megyei Önkormányzat 
Kelt: …………………… 

 
 
 

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Kelt: …………………… 

 

 


