
 

MEGÁLLAPODÁS (tervezet) 

amely létrejött a Vajdasági Helyi Termék Védjegy használata, illetve a Vajdasági Helyi Termékek 

beszerzése és értékesítése tárgyában 

SZERZŐDŐ FELEK 

Cégnév  DUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

VA-TE-BE-T ZA 

RAZVOJ, NABAVKU, 

PROIZVODNJU I 

PLASMAN 

POLJOPRIVREDNIH 

PROIZVODA SENTA 

[A szerződő 

üzlethelyiséget 

működtető neve] 

Törzsszám  20816694 [*] 

Székhely  24400 Zenta, Posta u 4 [*] 

PIB  107507531 [*] 

Telefon  +381628006527  [*] 

E-mail  vatebet@gmail.com [*] 

Honlap  www,piacaruhaz.hu  [*] 

Továbbiakban   VA-TE-BE-T, vagy 

Társaság 

Partner, vagy 

Kereskedő Tag 

Továbbiakban együttesen Felek, bármelyikük Fél. 

 

ELŐZMÉNYEK 

A. A VA-TE-BE-T a Szerb Köztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalához 2018. április 26. napján Ж-

2018-649 szám alatt bejelentett és 75561 lajstromszámmal lajstromozott, vajdasági helyi termékre 

vonatkozó védjegyen alapuló („Vajdasági Helyi Termék Védjegy”), jelen szerződésben 

részletezett franchise rendszer megalapítója. A VA-TE-BE-T a Vajdasági Helyi Termék Védjegy 

jogosultjával, a Prosperitati Alapítvánnyal (székhely: Szabadka, Ptuji utca 1, törzsszám: 28829183) 

megkötött használati szerződés alapján engedéllyel rendelkezik a Vajdasági Helyi Termék Védjegy 

használatára, és az említett használati szerződés alapján a Vajdasági Helyi Termék Védjegy 

használatára harmadik személynek is további engedélyt adhat.  

B. A VA-TE-BE-T célja Vajdasági Helyi Termék Védjegyen, illetve az előbb hivatkozott franchise 

rendszeren alapuló összefogást működtetni, annak érdekében, hogy a rendszerben résztvevő helyi 

termék forgalmazására szerződést aláíró vállalkozások a Vajdasági Helyi Termék Védjeggyel 

ellátott termékeket („Vajdasági Helyi Termék”) érintően, jelen szerződésben leírt egységes 

kereskedelmi tevékenységet folytassanak. A VA-TE-BE-T feladata, hogy a fentiek szerinti 

rendszerhez csatlakozók gazdálkodását és szakmai fejlődését szolgáló támogató tevékenységet 

folytasson, azt összehangolja, továbbá segítse a vajdasági termelők – Vajdasági Helyi Termékhez 

kapcsolódó – együttműködését, azok társulásának kialakításét és a rendszerben részt vevő gazdák, 

termelők és boltok közötti információáramlás megteremtését és elősegítését.  
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C. A VA-TE-BE-T közvetítő szerepet tölt be a VA-TE-BE-T-tel szerződést aláíró, Vajdasági Helyi 

Terméket előállítók, illetve gyártók és a Vajdasági Helyi Termékeket árusító boltok, illetve 

Vajdasági Helyi Termékekhez kapcsolódó kártyát („Vajdasági Helyi Termék Kártya”) elfogadó 

helyek között, a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

D. A VA-TE-BE-T, mint a fentiekben hivatkozott franchise rendszer alapítója és üzemeltetője, a fenti 

hivatkozott Vajdasági Helyi Termék Kártya név alatt megjelenő törzsvásárlói kártyaprogramot 

vezetett be - a lehetőségekhez mérten az illetékes önkormányzatokkal is egyeztetve -, annak 

érdekében, hogy egyre nagyobb számban, illetve egyre nagyobb gyakorisággal legyenek igénybe 

véve a Vajdasági Helyi Terméket árusító boltokat működtető egyéni-, kis- és közepes 

vállalkozások szolgáltatásai. 

E. A VA-TE-BE-T és a Kereskedő Tag  közötti együttműködés kialakításával, a VA-TE-BE-T-en 

keresztül megvalósuló egységes Vajdasági Helyi Termék beszerzés megvalósulásával, egységes 

arculat kialakításával, közös marketinggel és közös kereskedelemtechnikai megoldások 

használatával, a VA-TE-BE-T lehetőséget kíván nyújtani a jelen szerződésben meghatározott 

feltételeket elfogadó és teljesítő vállalkozások számára a hosszú távú piaci fennmaradásukat 

elősegítő rendszerhez való csatlakozásra, amely esélyt teremthet a koncentrált, döntően 

multinacionális kereskedelmi láncok túlsúlya melletti fennmaradásukra és vállalkozásuk rentábilis 

működtetésére. 

F. A VA-TE-BE-T a Vajdasági Helyi Termék beszerzésen alapuló, a franchise rendszer nyújtotta 

üzlethelyiségi lehetőségeket kihasználva egységes arculatú, nagyrészt azonos termékkört 

forgalmazó Üzlethelyiségeket a fogyasztók számára, mint a Vajdasági Helyi Termék bolt hálózat 

tagját kívánja megjeleníteni. 

G. A fenti célok által vezérelve, a VA-TE-BE-T jelen együttműködési megállapodást köti meg a 

Kereskedő Taggal. 

1. A MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÜZLETHELYISÉGHELYISÉG 

1.1 A Partner kijelenti, hogy a jelen szerződésben szabályozott együttműködésben, illetve franchise 

rendszerben az alábbi kereskedelmi egységgel (bolttal) vesz részt („Üzlethelyiség”): 

a) Üzlethelyiség neve: [*] 

b) Üzlethelyiség címe: [*] 

c) Kereskedelmi besorolása: [*] 

d) Működési engedély száma és az azt kiállító hatóság (ha alkalmazandó): [*] 

A Partner, ha a jelen szerződés szerinti együttműködésben több kereskedelmi egységgel (bolttal) 

vesz részt, akkor a jelen pont alatt valamennyi kereskedelmi egységgel (bolt) adata felsorolandó. 

Utóbbi esetben az Üzlethelyiség kifejezés, valamennyi felsorolt kereskedelmi egységet (boltot) 

felölel.1 

1.2 A Partner vállalja, hogy az Üzlethelyiségben a VA-TE-BE-T által javasolt készletnyilvántartásra 

alkalmas pénztárgépet, vonalkód leolvasót és vonalkód generáló készüléket használ. 

1.3 A Partner vállalja, hogy a VA-TE-BE-T jelen szerződésben leírt működési elveit az Üzlethelyiség 

vonatkozásában tiszteletben tartja. 

                                                      
1 FELHíVÁS: Ha a Partner a Prosperitati Alapítványtól több kereskedelmi egység (bolt) tekintetében kapott 

támogatást, akkor a jelen pont alatt KÖTELEZŐ az összes előbbiekben említett kereskedelmi egységet (boltot) 

felsorolni. 
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2. AZ ÜZLETHELYISÉG KÜLSŐ-BELSŐ ARCULATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

2.1 Az Üzlethelyiség kialakítása és működtetése során a Partner a Vajdasági Helyi Termék Védjegy 

használatát, valamint az egységes arculat kialakítását illetően vállalja azt, hogy  

(a) az Üzlethelyiség legalább 0,6 x 1,5 m méretű cégtáblájában feltünteti a Vajdasági 

Helyi Termék Védjegy logóját;  

(b) a - lenti 3.2 pontban hivatkozott - Termék Sarkot legalább 20 cm átmérőjű Vajdasági 

Helyi Termék Védjegy lógóval látja el (matricázza fel); 

(c) a Termék Sarokra kihelyezettet termékek árát Vajdasági Helyi Termék árcédulával 

jeleníti meg;  

(d) az Üzlethelyiség kirakatához, illetve fogyasztók által használt bejáratához jól látható 

helyre egy szintén legalább 20 cm átmérőjű Vajdasági Helyi Termék Védjegy logót 

helyez el; 

(e) Helyi Termék Összefogás Kártya elfogadására történő utalást – VA-TE-BE-T által 

előzőleg meghatározott módon és formában, valamint legalább 20cm-es átmérőben – 

az Üzlethelyiség bejáratánál jól látható módon szintén feltünteti;  

(f) a Termék Sarok egységes arculatának fényében, a VA-TE-BE-T-től időről-időre 

kapott, a Termék Sarok fogyasztók felé egységes arculattal - azaz egységes designnal 

és külső megjelenési jegyekkel - való megjelenésére törekvő instrukciókat betart; 

valamint hogy 

(g) Üzlethelyiség és a Vajdasági Helyi Termékek bemutatása, polcokon való elhelyezése, 

az alkalmazott kereskedelemtechnikai eszközök használatáról VA-TE-BE-T-tel 

mindenkor egyeztet és a VA-TE-BE-T által javasolt, az előbbiekre vonatkozó és az 

adott körülmények között ésszerű megoldásokat, módszereket szintén betart. 

2.2 A Partner kötelezettséget vállal, hogy a Vajdasági Helyi Termékek, illetve azok gyártóinak a 

reklámanyagként szolgáló reklámújságjait, katalógusait, ismertető anyagjait az Üzlethelyiségben 

elhelyezi, hogy e termékek promócióiban, illetve e termékeket érintő akciók szervezésében 

havonta legalább egy alkalommal a VA-TE-BE-T-tel együttműködve részt vesz, valamint hogy 

az adott körülmények között ésszerűen elvárható minden olyan lépést megtesz, amely a Vajdasági 

Helyi Termékek fogyasztók általi megismerését, illetve értékesítését elősegítheti. 

2.3 A fenti 2.1- 2.2 pontokban foglaltakon felül az Üzlethelyiség arculatát a Partner szabadon 

alakíthatja ki. Partner tudomásul veszi, hogy az Üzlethelyiség üzemeltetése, fenntartása, valamint 

a szükséges kereskedelem-technikai eszközök beszerzése teljes egészében a Partner felelőssége.  

3. AZ ÜZLETHELYISÉG MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3.1 A Partner köteles mindenkor megfelelni az általa árusított árucsoport(ok) értékesítése esetére a 

hatályos jogszabályokban, hatósági rendelkezésekben foglalt közegészségügyi, higiéniai, 

raktározási, tárolási és értékesítési szabályoknak. 

3.2 A Partner az Üzlethelyiségben rendelkeznie kell legalább 5-10 négyzetméter közötti polc (ideértve 

a hűtőt is) felületű polc-, illetve sarokrésszel („Termék Sarok”), ahová kizárólag Vajdasági Helyi 

Termékeket helyezhet el. A Partner ezen felül az árukészlet összeállítása és meghatározása során 

a körülményekhez képest törekedni köteles arra, hogy az Üzlethelyiségben árusított termékek 

minél nagyobb hányadát Vajdasági Helyi Termékek tegyék ki.   
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3.3 A Partner tudomásul veszi, hogy a fenti 3.2 pont szerinti Termék Sarkon (tehát a polc, illetve 

sarokrészen) kizárólag Vajadásig Helyi Termékeket jogosult értékesíteni.  

3.4 A Partner kötelezettséget vállal a Vajdasági Helyi Termékeket kizárólag a VA-TE-BE-T-től 

vásárolja meg, a lenti 6. szakaszban részletezettek szerint.  

3.5 A VA-TE-BE-T kötelezettséget vállal, hogy kizárólag olyan termékeket értékesít Vajdasági helyi 

Termékként a Partner részére, amelyek helyben (Vajdaság AP területén) kerültek gyártásra, illetve 

előállításra, helyi munkával és minimum 50%-ban helyi alapanyag felhasználásával. A Vajasági 

Helyi Termékeket a VA-TE-BE-T köteles úgy átadni a Partner részére, hogy azokon a Vajdasági 

Helyi Termék Védjegy már feltüntetésre került. 

3.6 A Partner a VA-TE-BET-től beszerzett Vajdasági Helyi Termékeket – a lenti 3.7 pontban foglaltak 

kivételével - szabadon meghatározott kiskereskedelmi áron jogosult értékesíteni a fogyasztók 

részére. Árképzésével, illetve kereskedelemben alkalmazott módszereivel Partner hozzájárulni 

köteles azonban a Vajdasági Helyi Termék Védjegy színvonalának megőrzéséhez, emeléséhez. 

3.7 A Partner kötelezettséget vállal, hogy a VA-TE-BE-T által fogyasztók részére ingyenesen kiadott 

Vajdasági Helyi Termék Kártya rendszer keretében tizenöt (15) Termékre Partner köteles az 

Üzlethelyiségben vásárló Vajdasági Helyi Termék Kártyával rendelkező fogyasztók számára a 

VA-TE-BE-T által előzetesen meghatározott kedvezményt biztosítani az e termékek VA-TE-BE-

T által meghatározott kiskereskedelmi árból (azzal, hogy az előbbiek szerint meghatározott 

értékesítési ár, valamint kedvezmény mértéke úgy határozandó meg, hogy a Partner részére 

legalább 5%-os árrést biztosítson a termékek beszerzéskori árához képest) és amely rendszer 

keretében az említett kedvezmény kizárólag a Vajdasági Helyi Termék Kártya tulajdonosainak 

adható. 

3.8 A Partner továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzlethelyiségben realizált Vajdasági Helyi 

Termék forgalomról havonta jelentést tegyen a VA-TE-BE-T részére. 

4. A PARTNER ÁLTAL FENNTARTOTT ÜZLETHELYISÉG SZAKMAI KÉPZÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYAI  

4.1 A Partner saját költségén gondoskodni köteles arról, hogy az Üzlethelyiségben foglalkoztatott, a 

vásárlókkal személyesen érintkező személyek, illetve eladók megfelelő szakképzettséggel 

rendelkezzenek és a kiszolgálás mindenkor jó kereskedőhöz méltó, szakszerű, udvarias és 

szolgálatkész legyen. Szükség szerinti, ha az előbbiek érdekében az Üzlethelyiségben 

foglalkoztatott személyek részére továbbkepézés, illetve oktatás szükséges azt a Partner köteles 

megszervezni, illetve annak költségeit viselni köteles. 

4.2 A VA-TE-BE-T a Partner, illetve az Ületben foglalkoztatottak számára mindazonáltal 

rendszeresen oktatást tart, illetve szervez annak érdekében, hogy a Partner, illetve az Ületben 

foglalkoztatottak a Vajdasági Helyi Termékeket illetően megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. 

A Partner köteles részt venni és biztosítani azt, hogy a foglalkoztatottak is részt vegyenek az 

előbbiek szerinti termékismertető oktatásokon. 

5. A  VA-TE-BE-T EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1 A VA-TE-BET kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner részére az általa a Vajdasági Helyi 

Termék gyártóknál és termelőknél elért, illetve kialkudott – logisztikai díjjal, illetve jutalékkal 

növelt gyártói, illetve termelői – árakat biztosítja és ezen árakat tünetei fel a Webárúházában. 

5.2 A VA-TE-BE-T köteles az általa működtetett, www.piacaruhaz.hu honlap cím alatt elérhető 

webáruházának („Webárúház”) oldalán a Partnert és az Üzlethelyiséget feltünteti, ily módon is 
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reklámozva és népszerűsítve azt. A VA-TE-BE-T az Üzlethelyiséget továbbá Vajdasági Helyi 

Termék Kártya elfogadóhelyként is reklámozza az előbbi honlapon, illetve egyéb fórumokon. 

5.3 A VA-TE-BE-T köteles a Partnert a fenti 3.7 pontban meghatározott Vajdasági Helyi Termék 

Kártya rendszer keretében az éppen aktuálisan kedvezményes áron biztosítandó termékek köréről, 

illetve a kedvezmények konkrét mértékéről a Partnert legalább 15 (tizenöt) nappal azt megelőzően 

értesíteni, hogy a kedvezményt a Partnernek az Üzlethelyiségben a fogyasztók részére elérhetővé 

kell tennie. Az előbb említett kedvezményekről a VA-TE-BE-T azon vásárlókat is értesíti, akik 

részére Vajdasági Helyi Termék Kártyát adott át. 

5.4 A VA-TE-BE-T a jelen szerződés hatálya alatt a Partnert folyamatosan információkkal látja el, 

kereskedelmi akciókat szervez (amely akciókban a fenti 2.2 pont szerint a Partner is részt venni 

köteles) és minden olyan üzleti információt továbbít, amelyet a Partnernek a tevékenységével 

kapcsolatosan ismernie kell.  

6. RENDELÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1 A VA-TE-BE-T által értékesített és Partner által megrendelhető és megvásárolható Vajdasági 

Helyi Termékeket a Webárúház, illetve a VA-TE-BE-T által a Partnerek részére előzőleg 

továbbított termék katalógusok tartalmazzák. Ha ugyanaz a termék szerepel a Webárúházban és a 

termék katalógusban is, de eltérés jelentkezik a Webárúházban és a termék katalógusban 

feltüntetett, adott termékre vonatkozó adatokat illetően (ideértve a termék árát, valamint a termék 

elérhető mennyiségét), akkor a Webárúházban megjelenő adatok tekintendők irányadónak (és 

ennek megfelelően a termékek a Webárúházban szereplő áron, illetve feltételek alapján kerülnek 

majd a részére átadásra). Így amennyiben a Partner katalógus alapján rendel, előzőleg le köteles 

ellenőrizni a Webárúházban az adott termékre vonatkozó adatokat.   

6.2  A Vajdasági Helyi Termékek, a fentieknek megfelelően a Webárúházban leadott rendelések, vagy 

– katalógus alapján történő rendelés esetén –  a VA-TE-BE-T felé telefonon, illetve e-mail útján 

leadott rendelések formájában rendelhetők meg. 

6.3 Partner tudomásul veszi, hogy a Vajdasági Helyi Termékek a fenti 6.1 pontban rögzítettektől eltérő 

módon való beszerzése, illetve a Vajdasági Helyi Termék Védjeggyel ellátott termékek nem a VA-

TE-BE-T-től történő megvásárlása a jelen szerződés súlyos megszegésének minősül. 

6.4 A megrendelt termékek – a Felek minden egyes rendelés során tett külön megállapodása fényében 

– vagy a VA-TE-BE-T székhelyén kerülnek átadásra, vagy közvetlenül az Üzlethelyiség címére 

kerülnek kiszállításra, a rendelésben kért napon, munkaidő alatt. Azon legkorábbi nap, amelyen 

az előbbiek szerint a rendelt termékek átadását, illetve kiszállítását kérni lehet a VA-TE-BE-T 

honlapján (http://www.piacaruhaz.hu/) kerül feltüntetésre, illetve arról előzetesen a VA-TE-BE-

T-től telefonon, vagy e-mailben tájékoztatás kérhető.  Partner az előbbiek szerint megrendelt 

termékeket átvenni köteles. 

6.5 A Partner köteles a fentiek szerint megrendelte és átadás-átvételről készült jegyzőkönyv útján 

igazoltan átvett Vajdasági Helyi Termékek vételárát, a VA-TE-BE-T által kiállított számlának 

megfelelően és a számlán megjelölt, a Felek által a számlakiállítás előtt megállapított fizetési 

határidőn belül VA-TE-BE-T részére megfizetni.  

6.6 Amennyiben az Üzlethelyiség címére történik a kiszállítás, és a kiszállítás 3 (három) munkanapot 

meghaladóan késik, a Partner a megrendelt termék átvételére, illetve annak kifizetésére nem 

köteles.  

6.7 A Partner köteles a csomagolás sértetlenségét, illetve termékek mennyiségét és minőségét az 

átvételkor megvizsgálni.  
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6.8 Az átadás-átvételről a felek a helyszínen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a csomagolás 

hiányosságára és a termékek mennyiségre, minőségére vonatkozó bármely panaszt fel kell 

tüntetni. 

6.9 A Partner a termék minőséggel kapcsolatos kifogásait jogosult továbbá az átvételtől számított két 

munkanapon belül írásban, illetve e-mailben jelezni a VA-TE-BE-T felé. A Partner bármiféle 

szavatossági, illetve jótállási igényét csak a jegyzőkönyv, vagy az előbbiek szerint megküldött 

kifogás birtokában érvényesítheti. 

6.10 A Partner elsősorban a termék kicserlését jogosult igényelni a VA-TE-BE-T-től, ha a leszállított 

termék a szavatossági idő alatt megromlott. 

7. VÉDJEGY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

7.1 VA-TE-BE-T rögzíti, hogy a Vajdasági Helyi Termék Védjegy tekintetében használati 

engedéllyel rendelkezik és jogosult arra, hogy harmadik személynek - így a Partner részére - az 

említett védjegy használatára további, nem kizárólagos használati engedélyt adjon. 

7.2 A VA-TE-BE-T engedélyezi a Partner részére a Vajdasági Helyi Termék Védjegy, jelen 

szerződésben rögzítettek szerinti, illetve a VA-TE-BE-T által egyéb, előre írásban meghatározott 

módon való használatát. A használati engedély jelen szerződés hatályával megegyező időtartamra 

szól. A Partner harmadik személynek a Vajdasági Helyi Termék Védjegy használatára további 

engedélyt nem adhat, és azt harmadik személyre nem is ruházhatja át. 

7.3 A Partner tudomásul veszi, hogy a részére adott használati engedély nem kizárólagos, így a VA-

TE-BE-T is jogosult marad a védjegy használatára, valamint a VA-TE-BE-T más kereskedelmi 

egységek (boltok), illetve termék előállítók, gyártók részére szintén engedélyezni jogosult a 

Vajdasági Helyi Termék Védjegy használatát.  

7.4 Partner tudomásul veszi, hogy VA-TE-BE-T jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a 

védjegyhasználati jog gyakorlását, illetve azt, hogy a védjegy használata jelen szerződés 

rendelkezéseinek megfelel-e. A nem megfelelő joggyakorlás a jelen szerződés súlyos 

megszegésének minősül.  

7.5 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnését követően Partner a Vajdasági 

Helyi Termék Védjegyet semmilyen formában nem használhatja.  

8. A FELEK EGYÉB NYILATKOZATAI 

8.1 A VA-TE-BE-T kijelenti, hogy a Szerb Köztársaságban jogszerűen bejegyzett és működő 

gazdasági társaság.   

8.2 Partner kijelenti, hogy a Szerb Köztársaságban jogszerűen bejegyzett gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó, illetve mikro- és kisvállalkozás. 

8.3 A Felek a szerződés megkötésekor egymásnak átadni kötelesek a cégkivonatukat (APR 

kivonatukat). 

8.4 Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket jelen jogügylettel kapcsolatban jogszabályi 

vagy a társaságok belső jogviszonyaiból eredő rendelkezés nem korlátozza, és nem akadályozza. 

8.5 Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben tekintetében csődeljárás, felszámolás, vagy 

végelszámolási eljárás indul meg, vele szemben végrehajtási eljárás, illetve bármilyen egyéb 

megszüntetésére irányuló eljárás kerül megindításra arról haladéktalanul írásban tájékoztatja a 

VA-TE-BE-T-et. 



 - 7 -  

 

8.6 A Partner vállalja azt, hogy amennyiben valamely Vajdasági Helyi Terméket előállító, illetve 

gyártó a VA-TE-BE-T felé fennálló kötelezettségét nem teljesítette és emiatt a VA-TE-BE-T az 

adott előállítóval, illetve gyártóval való kereskedelmi kapcsolatát megszüntette, az adott 

előállítóval, illetve gyártóval való közvetlen kereskedelmi kapcsolat létesítését, illetve azoktól 

való bármiféle termékek vásárlását a Partner is kerülni fogja. 

9. ÉRTESÍTÉSEK 

9.1 Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen megállapodásból fakadó értesítést, 

tájékoztatást, közlést, és minden egyéb a megállapodással összefüggő jognyilatkozatot a jelen 

megállapodás szerződő felek adatianál megadott címekre intézve jogosultak és egyben kötelesek 

megtenni, amely adatok megváltozásáról a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon 

belül kötelesek egymást írásban értesíteni.  

9.2 A Felek a postai út mellett elfogadják joghatályos tájékoztatásnak az e-mail útján tett 

nyilatkozatokat is. 

9.3 Partner hozzájárul ahhoz, hogy VA-TE-BE-T a Partner e-mail címére különféle reklám anyagokat, 

illetve marketing tájékoztatásokat küldjön. 

10. JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK 

SZABÁLYAI 

10.1 Szerződő Felek a jelen szerződést az Felek általi aláírástól számított öt éves határozott időre kötik 

meg.  Ha a Partner az előbb említett időtartam lejártát megelőző legalább 30 nappal a VA-TE-BE-

T felé írásban akként nyilatkozik, hogy a Felek közötti jelen szerződés szerinti együttműködést a 

továbbikában is folytatni kívánja, illetve, ha a Felek a határozott idő lejárta után a szerződéses 

szolgáltatások teljesítését továbbra is folytatják, a jelen szerződés határozatlan időtartamúvá alakul 

át. 

10.2 A jelen szerződés bármiféle módosítása csak írásban érvényes. 

10.3 A jelen szerződést a Felek az öt éves határozott időtartam alatt is közös megegyezéssel 

megszüntethetik, vagy azt bármelyik Fél indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja, amely 

esetben a felmondási idő három hónap. Felmondás esetén a szerződés felmondási idő utolsó napján 

szűnik meg, addig a Felek kötelesek változatlan formában eleget tenni jelen szerződésből fakadó 

kötelezettségeiknek, illetve gyakorolhatják jogaikat. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben 

a Prosperitati Alapítvány (székhely: Szabadka, Ptuji utca 1.; törzsszám: 28829183; továbbiakban 

„Alapítvány“) pályázatán a jelen szerződés szerinti Vajdasági Helyi Termékek értékesítésének 

elősegítése érdekében vissza nem térítendő támogatást nyer, és a jelen szerződést az Alapítvánnyal 

megkötött támogatási szerződésében  rögzített projekt fenntartási időszak ideje alatt felmondja, 

vagy amennyiben ezen időszak alatt a szerződést a VA-TE-BE-T mondja fel a lenti 10.4. pont 

alapján, úgy az az Alapítvány felé fennálló fenntartási kötelezettsége megszegésének minősül, és 

az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegét kamataival együtt visszatéríteni köteles az 

Alapítvány részére.  

10.4 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Partner a jelen szerződést súlyos mértékben megszegi 

(súlyos megszegésnek minősül különösen a 6.1, és 7.4 pontokban foglaltak megszegése), és a 

mulasztást –  amennyiben a mulasztás orvoslásra az eset körülményei fényében mód lehet – a VA-

TE-BE-T írásbeli felszólításában megszabott észszerű határidő alatt sem orvosolja, úgy a VA-TE-

BE-Tjogosulttá válik arra, hogy jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali 

hatállyal felmondja.  

10.5 A jelen szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolni kötelesek. 
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11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

11.1 A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek elősegíteni egymás tevékenységét, valamint 

kötelesek haladéktalanul – a 9. szakasz rendelkezéseinek megfelelően – tájékoztatni egymást a 

tudomásukra jutott szerződésszerű teljesítését akadályozó bármely körülményről. 

11.2 A Felek a jelen szerződésből eredő követeléseiket, jogaikat, illetve kötelezettségeiket harmadik 

félre átruházni nem jogosultak. 

11.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből keletkező esetleges vitás követeléseiket 

elsősorban békés úton, tárgyaláson kívül kötelesek egymással rendezni. Egyet nem értés, illetve a 

tárgyalásos rendezés sikertelensége esetére a Felek a VA-TE-BE-T székhelye szerinti bíróság 

illetékességét kötik ki. 

11.4 Felek tudomásul veszik, hogy az Alapítvány, attól függetlenül, hogy pályázati kiírással a Partnert 

a jelen szerződésben foglalt együttműködés létrejötte érdekében segítette, felelősséget nem vállal 

és nem is szavatol egyik Fél szerződésszerű teljesítéséért sem. A Felek ennek megfelelően 

tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel - így különösen, de nem kizárólagosan annak a másik 

Fél általi nem, vagy nem megfelelő teljesítésével - kapcsolatban igényeket kizárólag egymással 

szemben támaszthatnak, valamint vállalják, hogy az előbbiekkel kapcsolatos bármely vélt vagy 

valós költségük, követelésük, vagy más igényük tekintetében az Alapítvánnyal szemben sem 

közvetlenül sem közvetetten nem lépnek fel. 

11.5 A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy jelen megállapodásban alapuló 

jogviszonyukat érintő adatokat, információkat, illetve jelen szerződés keretében egymásnak 

átadott információkat (így különösen de nem kizárólagosan, az árajánlatokat, árú listákat) üzleti 

titokként kezelik. Ezen üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat harmadik személyek 

részére a Felek nem szolgálják ki. A titoktartási rendelkezések a szerződés megszűnése esetén – 

határidő nélkül – kötelezik a Feleket. 

11.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

11.7 A jelen szerződés 3 (három) magyar nyelvű példányban készült, amelyből a VA-TE-BE-T két 

példányt, a Partner pedig egy példányt vesz kézhez.  

11.8 A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá aláírják. 
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