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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 

termek előállítási (és ahhoz kapcsolódó értékesítési) rendszer megalkotója. 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 alapuló összefogást működtetni, annak 

érdekében, hogy a rendszerben résztvevő helyi termékek előállítására, gyártására jelen szerződés 

szerint vállalkozó vállalkozások, bejegyzett mezőgazdasági termelők olyan termékeik gyártását, 

előállítását ösztönözze, amelyek jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően eleget tesznek azon 

követelményeknek, amelyek szükségesek ahhoz hogy azokat Vajdasági Helyi Termék Védjeggyel 

lássák el, és segítse e termékek megismerését, terjesztését, piacra juttatását és forgalmazását. 
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C. A VA-TE-BE-T célja, hogy lehetőséget biztosítson a Partnernek, hogy a jelen szerződés szerinti 

vajdasági helyi termékeivel megjelenhessenek különböző piacokon, illetve a VA-TE-BE-T 

közreműködésével e termékek megjelenjenek a franchise rendszerben létrehozandó Vajdasági Helyi 

Termékeket árúsító kereskedelmi egységekben (boltokban), valamint egyben a VA-TE-BE-T által 

működtetett webáruházban is. 

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

1. A MEGÁLLAPODÁSRA KITERJEDŐ HELYI TERMÉKEK 

1.1 A jelen szerződés olyan termékekre terjed ki és csak azon termékek alkalmasak arra, hogy azokat 

Vajdasági Helyi Termék Védjeggyel lássák el, amelyek helyben (Vajdaság Autonóm Tartomány 

területén) kerültek gyártásra, illetve előállításra, minimum 51%-ban helyi munkával vagy helyi 

alapanyag felhasználásával („Vajdasági Helyi Termék”).  

1.1.1 Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek ugyanakkor ahhoz, hogy Vajdasági Helyi 

Terméknek minősüljenek, szükséges, hogy az 1.1 pontban említett általános meghatározáson 

felül a lentebb részletezett jellemzőknek is megfeleljenek: 

a) Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel, illetve lakóhellyel 

rendelkező termelő, gyártó, készítő által Vajdaság Autonóm Tartomány területén 

termesztett, illetve előállított termékek, termények; 

b) a tradicionális vajdasági lakósági és gasztronómia ellátás részét képezik; 

c) egyediek és egyedülálló minőségűek; 

d) az egészséges életmód kívánalmainak megfelelnek; 

e) természetes alapanyagokból, gyártásuk során környezetbarát technológiával 

készülnek; valamint 

f) termesztésük, illetve előállításuk a hatályos jogszabályi követelményeknek 

maradéktalanul eleget tesz.  

1.1.2 Továbbá a kézműves, azaz fém, fa, üveg, papír, ruha, fonal, viasz, fagyú, textil, kő, kerámia 

felhasználásával készült termékek (ideértve az üvegműves, és fazekas termékeket is) ahhoz, 

hogy Vajdasági Helyi Terméknek minősüljenek szintén szükséges, hogy az 1.1 pontban 

említett általános meghatározáson felül a lentebb részletezett jellemzőknek is megfeleljenek: 

a) Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel, illetve lakóhellyel 

rendelkező gyártó, készítő által Vajdaság Autonóm Tartomány területén 

kerülnek gyártásra, előállításra; 

b) egyedülálló minőségűek; valamint 

c) természetes alapanyagokból, gyártásuk során környezetbarát technológiával 

készülnek. 

1.2 A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében a Partner – fenti 1.1 pont követelményeinek 

eleget tevő – következő Vajdasági Helyi Terméket vonja be a jelen szerződés szerinti 

együttműködésbe, illetve értékesítésbe (a továbbiakban „Partner Által Értékesített Vajdasági 

Helyi Termék”): 

a) Termék neve: [*] 

b) Termék termesztésének, illetve készítésének helye: [*] 

c) Termékre vonatkozó egyéb releváns adatok (alapanyag, termék jellege, rendeltetése stb.): [*] 
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A Partner a jelen pontban meghatározott, Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi Termék, illetve 

e termékek csomagolásán a Vajdasági Helyi Termék védjegy logóját feltüntetni köteles.  

A Partner, ha a jelen szerződés szerinti együttműködésben több különböző termékkel is részt vesz, 

akkor a jelen pont alatt valamennyi termékre vonatkozó adat felsorolandó. Ebben az esetben a Partner 

Által Értékesített Vajdasági Helyi Termék alatt valamennyi, az előbbiek szerint felsorolt termék 

beleértendő. 

1.3 A Partner tudomásul veszi azt, hogy a VA-TE-BE-T rendszeresen, ad-hoc helyszíni ellenőrzések, 

illetve más módon is ellenőrizni jogosult azt, hogy a Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi 

Termék a fenti 1.1 pontban részletezett követelményeknek eleget tesz-e. A VA-TE-BE-T előbbi 

joguk gyakorlásához más személy közreműködését is igénybe veheti. A Partner az előbbi 

ellenőrzéseket a VA-TE-BE-T, illetve az igénybe vett közreműködő részére köteles lehetővé tenni 

és köteles azok során az ellenőrzést végző munkáját segíteni, részére az ellenőrzés elvégzéséhez 

szükséges információkat megadni. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 

hatálya alatt – akár egy ellenőrzés alkalmával, akár más módon  – bebizonyosodik az, hogy a 

termék(ek) a fenti 1.1 pontban részletezett követelményeknek nem felel(nek) meg, az a jelen 

szerződés súlyos megszegésének minősül és a Partner az ebből adódó valamennyi kárt VA-TE-BE-

T részére megtéríteni köteles.  

1.4 A Felek rögzítik továbbá, hogy a Partner mindenkor megfelelni köteles a fenti 1.2 pontban rögzített 

termékek termesztése, gyártása, illetve előállítására vonatkozóan előírt hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek, hatósági rendelkezésekben foglalt közegészségügyi, higiéniai, raktározási, 

tárolási és egyéb releváns szabályoknak és a tevékenysége végzéséhez szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkeznie kell. 

2. A VAJDASÁGI HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

2.1 Jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi 

Termékek megjelennek a VA-TE-BE-T által működtetett, www.piacaruhaz.hu honlap cím alatt 

elérhető webáruházban („Webárúház”), illetve értékesítésre kerülnek a VA-TE-BE-T-tel 

szerződéses kapcsolatban álló, Vajdasági Helyi Termékeket értékesítő kereskedelmi egységek 

(boltok) („Bolt”) részére. 

2.2 A termékek fenti hivatkozott értékesítésére az alábbi szabályok alkalmazandók: 

2.2.1 A Partner a Webárúházhoz általa kapott közvetlen hozzáférés útján, illetve VA-TE-BE-T 

közreműködésével feltölti a Webárúházba a Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi 

Termékeket. Amennyiben bármely okból a termék a Webárúházba nem tölthető fel, a Partner 

a termék releváns adatait e-mailben, vagy írásban közli VA-TE-BE-T-tel és utóbbi esetben a 

VA-TE-BE-T a termékeket termék katalógusokban jeleníti meg. 

2.2.2  A Webárúházból a termékeket a fogyasztók közvetlenül megrendelhetik, és ahhoz, hogy a 

termékek a Boltok részére értékesítésre kerüljenek a Boltoknak is előszőr a Webáruházon 

keresztül, vagy egyéb módon a VA-TE-BE-T felé továbbított rendelés útján kell a termékeket 

megrendelniük.  

2.2.3 A Felek megállapodnak abban, hogy mind a Webárúházból rendelő fogyasztókkal, mind a 

Boltokkal közvetlen szerződéses kapcsolatba VA-TE-BE-T kerül, így ha terméket rendelnek 

meg Webárúházból (vagy egyéb módon közvetlenül a VA-TE-BE-T-től), akkor ezen 

termékeket a rendelés fényében VA-TE-BE-T vásárolja meg a Partnertől, és Ő fogja 

(tovább)értékesíteni azokat a rendelést leadó fogyasztók, illetve Boltok részére. 
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2.2.4 A Partner köteles vállalni, hogy Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi Termékek 

tekintetében a nagykereskedelmi piaci árat (zöldség- gyümölcs esetén a napi nagybani piaci 

árat) közli a VA-TE-BE-T-tel, és a VA-TE-BE-T részére a termékeket ezen az áron adja is el. 

Partner bármikor egyoldalúan jogosult változtatni az általa előzőleg megadott áron, viszont 

árváltozás esetén az árváltozás közlését követő egy munkanapig a VA-TE-BE-T még jogosult 

marad az előzőleg közölt áron vásárolni.  

2.2.5 Partner tudomásul veszi, hogy a Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi Termékeket a VA-

TE-BET-T a Felek között előzőleg írásban kikötött logisztikai díj, illetve jutalék mértékével 

megemelve értékesíti tovább a fogyasztók és a Bolt felé, és a Webárúházban, illetve a termék 

katalógusokban is már ez előbbiek szerint emelt árak kerülnek feltüntetésre. Az említett 

logisztikai díj, illetve jutalék a VA-TE-BE-T jelen szerződés szerint nyújtott szolgáltatásai 

ellenértékének tekintendő.  

2.2.6 A Partner a megrendelt terméket a Partner által meghatározott címről (raktárból) a VA-TE-

BE-T által kapott instrukcióknak megfelelően saját költségén kiszállítja a VA-TE-BE-T által 

megjelölt címre (így ennek megfelelően vagy közvetlenül a VA-TE-BE-T címére, vagy a 

fogasztó, illetve a Bolt címére). 

2.2.7 Partner a termék értékesítéséről a számlákat a VA-TE-BE-T részére állítja ki. Amennyiben a 

termékeket közvetlenül a Partner szállítja ki a fogyasztó vagy a Bolt részére, a VA-TE-BE-T 

a részére kiállított számlát csak akkor fizeti meg, amennyiben a számlán szereplő tételek 

fogyasztó, vagy a Bolt részére való átadásakor készült, átadás-átvét igazoló jegyzőkönyv egy 

eredeti példányát (illetve egy a jegyzőkönyvről készült hiteles másolatot) Partner a VA-TE-

BE-T részére átad.  A VA-TE-BE-T az ilyen számlákat a számlákon megjelölt, a Felek által 

a számlakiállítás előtt meghatározott fizetési határidőn belül fizeti meg. 

2.2.8 A Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi Termékeket Partner köteles Vajdasági Helyi 

Termék Védjegy logóval ellátni és folyamatosan kellő mennyiségben rendelkezésre tartani. 

Amennyiben a Partner csak meghatározott készlet erejéig tud teljesíteni, úgy ezt a VA-TE-

BE-T részére előzetesen jelezni köteles, és a termékek Webárúházba történő feltöltése esetén 

az „idény” értékesítési módot is kötelezően ki kell választani. 

2.2.9 Amennyiben a Partner a fogyasztó, illetve a Bolt által megrendelt termék leszállítására nem 

képes, a VA-TE-BE-T felé kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

2.2.10 Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítása a VA-TE-BE-T címére kerül sor, a VA-TE-

BE-T köteles a csomagolás sértetlenségét, illetve termékek mennyiségét és minőségét az 

átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítása közvetlenül a 

fogyasztó, vagy a Bolt címére kerül sor, az előbb említett vizsgálatot a fogyasztó, illetve a 

Bolt végzi el.  

2.2.11 Az átadás-átvételről a helyszínen minden esetben (akár a VA-TE-BE-T címén, akár a 

fogasztó, illetve a Bolt címén kerül sor a Partner Által Értékesített Vajdasági Helyi Termékek 

átadására) jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben a csomagolás hiányosságára és a termékek 

mennyiségre, minőségére vonatkozó bármely panaszt fel kell tüntetni. 

2.2.12 A VA-TE-BE-T a fenti 2.2.10 pont szerint átvett termékek minőségével kapcsolatos 

kifogásokat jogosult továbbá az átvételtől számított öt munkanapon belül írásban, illetve e-

mailben jelezni a Partner felé. Megalapozott szavatossági igény esetén Partner köteles az 

általa szolgáltatott terméket kicserélni és a szállítási költséget megfizetni. 
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2.2.13 A Partner a VA-TE-BE-T részére előzetesen jelezni köteles, és a termékek Webárúházba 

történő feltöltése esetén a termék Webárúházban rögzített adatai között is feltüntetendő az, 

hogy rendelés esetén a termékek kiszállítására a Partner maximum hány munkanapon belül 

képes. Ezen időponton belül a Partner a VA-TE-BE-T által kapott utasításnak megfelelő 

napon, munkaidődön belül köteles leszállítani a terméket. 

2.3 Partner tudomásul veszi, hogy az által gyártott, illetve előállított Vajdasági Helyi Termék Védjeggyel 

ellátott Vajdasági Helyi Termékeket kizárólag csak a fenti 2.2 pontban részletezett módon – azaz a 

VA-TE-BE-T-en keresztül – jogosult értékesíteni a Vajdasági Helyi Termékeket árusító Boltok 

számára, továbbá azok harmadik személyek számára nem adhatók el a 2.2.4 pont szerint a VA-TE-

BE-T-el közölt árnál kedvezőbb áron.  

2.4 A VA-TE-BE-T kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner, illetve a Partner Által Értékesített Helyi 

Termék népszerűsítésében, illetve reklámozásában a Partnerrel együttműködve részt vesz. Ennek 

keretében a VA-TE-BE-T vállalja azt, hogy a Partner reklámanyagaként szolgáló reklámújságjait, 

katalógusait, ismertető anyagjait a Boltokban elhelyezteti, valamint minden olyan üzleti információt 

továbbít a Partner részére, amely a Partnert tevékenységével kapcsolatban segítheti. 

2.5 Partner tudomásul veszi, hogy VA-TE-BE-T bármely jelen szerződésből fakadó kötelezettsége 

teljesítéséhez alvállalkozót igénybe vehet.  

2.6 Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Vajdasági Helyi Termékeket érintően VA-TE-BE-T a jelen 

szerződés hatálya alatt kereskedelmi akciókat is szervez, a Vajdasági Helyi Termékekhez kapcsolódó 

kártyák kiadása útján, illetve egyéb módokon, amely akciókban ésszerű mértékben a Partner is részt 

venni köteles.  

3. VÉDJEGY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3.1 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. 

3.2 A VA-TE-BE-T engedélyezi a Partner részére a Vajdasági Helyi Termék Védjegy Partner Által 

Értékesített Vajdasági Helyi Termékeken való, jelen szerződésben rögzítettek szerinti, illetve a VA-

TE-BE-T által egyéb, előre írásban meghatározott módon való használatát. Az előbbi 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. 

3.3 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, Vajdasági Helyi 

Termékeket előállító, illetve gyártók részére, valamint a Vajdasági Helyi Termékeket árúsító Boltok 

részére szintén engedélyezni jogosult a Vajdasági Helyi Termék Védjegy használatát. 

3.4 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. 

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

Termék Védjegyet semmilyen formában nem használhatja.  
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4. A FELEK EGYÉB NYILATKOZATAI 

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

társaság.   

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

vállalkozó, illetve egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelő. 

4.3 A Felek a szerződés megkötésekor egymásnak átadni kötelesek cégkivonatukat (APR kivonat), 

illetve amennyiben a Partner egyéni mezőgazdasági termelő, úgy a gazdaság Kincstári Igazgatóság 

által kiadott nyilvántartásának kivonatát. 

4.4 Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket jelen jogügylettel kapcsolatban jogszabályi 

vagy a társaságok, illetve gazdaságuk belső jogviszonyaiból eredő rendelkezés nem korlátozza, és 

nem akadályozza. 

4.5 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. 

5. ÉRTESÍTÉSEK 

5.1 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.  

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

is. 

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

illetve marketing tájékoztatásokat küldjön. 

6. JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK 

SZABÁLYAI 

6.1 Szerződő Felek a jelen szerződést a 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. 

6.2 A jelen szerződés bármiféle módosítása csak írásban érvényes. 

6.3 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 létrehozásának 

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

megkötött támogatási szerződésében  rögzített projekt fenntartási időszak ideje alatt felmondja, vagy 
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amennyiben ezen időszak alatt a szerződést a VA-TE-BE-T mondja fel a lenti 6.4 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.  

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

(súlyos megszegésnek minősül különösen az 1.1-pontban foglaltaknak való eleget nem tevés, illetve 

az 1.4, 2.3, 3.4 pontokban foglaltak megszegése) és a mulasztást – amennyiben a mulasztás 

orvoslásra az eset körülményei fényében mód lehet – a VA-TE-BE-Tírásbeli felszólításában 

megszabott észszerű határidő alatt sem orvosolja, úgy a VA-TE-BE-Tjogosulttá válik arra, hogy 

jelen szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondja. 

6.5 A jelen szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolni kötelesek. 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

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

kötelesek haladéktalanul – az 5. szakasz rendelkezéseinek megfelelően – tájékoztatni egymást a 

tudomásukra jutott szerződésszerű teljesítését akadályozó bármely körülményről. 

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

átruházni nem jogosultak. 

7.3 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. 

7.4 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. 

7.5 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 a 2.2.5 pont szerinti logisztikai díj, illetve jutalék 

mértékét) 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. 

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

irányadók. 

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

példányt, a Partner pedig egy példányt vesz kézhez.  

7.8 A jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá aláírják. 

 

Kelt.: _______________, 2019. ____________ ___. 
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_____________________________ _____________________________  

Partner VA-TE-BE-T 

Képviseli: _____________________ Képviseli: _____________________  

Ments András és 

___________________________ 

Nagy Miklós 

  

 


