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Együttműködési keret-megállapodás 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Név: Mitsubishi Klub Egyesület 
Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 17. 
Adószám: 18073393-1-42 
Képviseli: Szabó Tamás (elnök) 
 
a továbbiakban, mint  Egyesület, 
  
másrészről  
 
Név: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cégjegyzék szám/azonosító:  …………………………………………………………………………………… 
 
Adószám: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Képviseli: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
a továbbiakban, mint Pártoló tag, 
 
a szerződés további részében együttesen, mint felek között a mai napon az alábbi feltétek 
szerint: 
 

1. A Pártoló tag az Egyesület tagjait az alábbi szolgáltatásokkal, az alábbi 
kedvezményekkel támogatja (Amennyiben az itt rendelkezésre álló hely nem lenne 
elegendő, akkor külön lapon/lapokon, az alján mindet cégszerűen aláírva kérjük a 
megállapodáshoz csatolni):  

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

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

 
2. Az Egyesület a Pártoló tag részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 
a, Internetes honlapján a Pártoló tag tevékenységét/elérhetőségeit szerepelteti az 
Egyesület tagjai részére nyújtott kedvezményes szolgáltatásokkal együtt;   
 
 



2 / 2 oldal 

b, Az Egyesület facebook oldalán a Pártoló tag részére lehetőséget biztosít saját 
akciók, események megjelentetésére; 
 
c, Az Egyesület közgyűlésein tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen 
személyesen, vagy képviselője útján; 
 
d, Meghatározza, hogy az Egyesület tagjai részére milyen célból adja a támogatást, a 
kedvezményt;  
 
e, Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit; 
 
f, Folyamatos tájékoztatást nyerjen az Egyesület azon területén folyó munkáról, 
amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja; 
 
g, Az Egyesület által szervezett rendezvényeken, összejöveteleken és 
kirándulásokon részt vegyen, valamint ilyeneket kezdeményezzen; 

3. Felek kapcsolattartói: 

 
A Pártoló tag részéről: …………………………………………………………………………………….. 
           Tel: ………………………………………………………………………….. 
           E-mail: …………………………………………………………………….. 
            
Az Egyesület részéről: Szabó Tamás (elnök) 
           Tel: +3630-870-5448 
           E-mail: info@mitsubishiklub.hu 
            

4. A jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármely 
fél indoklás nélkül harminc napos felmondási határidővel felmondhatja. A jelen 
szerződés annak aláírása napján lép hatályba. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos 
jogszabályok, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók, amennyiben jelen szerződésből fakadó jogvitát felek 
békés úton nem tudják elrendezni, úgy hatáskörtől függően felek kikötik a Pest-
megyei bíróság kizárólagos illetékességét. 

6. Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag működési körükben cégszerűen aláírják. 

 
Budapest, 20….. ……………………………. 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
Név: 

Pártoló tag 
Név 

Egyesület 

 

 

 


