
 
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  

 

 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (képviseli: dr. Mészáros 

Karina főigazgató, nevében eljár: Kovács-Pifka Péter stratégiai tervezésért és európai uniós 

projektekért felelős főigazgató-helyettes, székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 

törzskönyvi azonosító szám: 329112, adószám: 15329114-2-42, a továbbiakban: 

Támogatáskezelő),  

 

másrészről a(z) Orbán Balázs Általános Iskola (képviseli: Gábos Anna, székhely: 

Székelyudvarhely,  

Függetlenség sugárút 35, törzskönyvi azonosító szám: 520141, adószám: 13332451 a 

továbbiakban: Együttműködő intézmény) 

(a továbbiakban együtt: Együttműködő Felek) között a mai napon, az alábbiak szerint. 

 

Együttműködő Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával 

megállapodnak abban, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a 

„Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence 

szomszédos országaival”, „Járd végig!” című projekt (a projekt kódja: EFOP-3.10.1-17-2017-

00003) – Határtalanul Magyarországon! című felhívás megvalósításába bevont Együttműködő 

intézménye a Támogatáskezelővel az alábbiak szerint működik együtt: 

 

1. Együttműködő intézmény kijelenti, hogy a felhívás által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, 

a programot az elfogadott és a Támogatáskezelő által írásban visszaigazolt jelentkezésének 

megfelelően, az esetleges partnerintézménnyel együtt szoros együttműködésben valósítja 

meg. 

 

2. Együttműködő Felek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 

információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a 

programban a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek, együttműködnek. 

 

3. Együttműködő Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Együttműködő intézmény jogai  
a)   a felhívásnak megfelelően a jelentkezési adatlapon megjelölt 
[2019.szeptember 3-6.] időpontban az utazás megvalósítása;  
b)        a jelentkezési adatlapon megjelölt [Heves megye - 9HM1] programcsomag 
megvalósítása.  

 
3.2. Együttműködő intézmény 

kötelezettségei 
a) a jelentkezési lapon megjelölt 
52 fő diák és 4 fő kísérőtanár 
biztosítása a teljes utazás időtartama 
alatt; 
b) a Támogató által megjelölt 
határidőre az utazáson résztvevő 56 
fő számára az utazási biztosítás 
megkötéséhez szükséges adatok 
szolgáltatása; 
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c) a választott szabadprogram keretében a helyi önkormányzattal, helyi 
oktatási intézményekkel, helyi civil szervezetekkel történő együttműködés; 
d) az utazás megvalósítását követő 30 munkanapon belül minimum 20 
fotóból álló fotódokumentáció, valamint 4-5 oldal (minimum 2.500 karakter) 
terjedelmű szöveges beszámoló 1 db eredeti papír alapú változatának és 1 db 
elektronikus adathordozón (CD) való megküldése postai úton a Támogató 
részére;  
e) együttműködés a Pedagógus Szövetséggel és a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Pedagógiai Intézetével, mint a Támogatáskezelő konzorciumi 
partnerével a program megvalósításának időtartama alatt a programot érintő 
tevékenységek megvalósításában; 
f) a szülők, tanulók, iskolaszék, egyéb érdekelt helyi szereplők tájékoztatása 
az utazásról; 
g) az utazás előkészítése, beleértve az utazás napján az indulás helyszínéig, 
valamint az utazás utolsó napján az érkezési helyszíntől a végleges célállomásig 
történő utazás megszervezése; 
h) a program megvalósításához szükséges személyes adatkezelésre 
vonatkozó nyilatkozatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és 
tartalommal az érintettektől beszerezze. 

 
3.3. Támogatáskezelő kötelezettségei  

a)     jelen együttműködési megállapodás 3. pontjában megjelölt utazás teljes 
költségének térítésmentes biztosítása az Együttműködő intézmény részére; 

b) jelen együttműködési megállapodás 3. pontjában megjelölt utazás 
célállomások közötti teljes szervezési és adminisztrációs feladatainak ellátása; 
c) az utazás sikeres lebonyolítása érdekében a helyi szervezetek programba 
történő bevonása. 

 
4. Együttműködő Felek nyilatkozatai 

a) Együttműködő Felek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 
biztosítják a helyi nyilvánosság folyamatosságát (Együttműködő intézmény és 
szülők felkészítése, folyamatos tájékoztatásuk), illetve biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az érdekelt helyi szereplőknek legyen lehetőségük az 
eredmények értékelésére; 
b) Együttműködő intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a program 
megvalósítása során a Támogatáskezelő részére esetlegesen továbbított 
személyes adatokat, valamint jelen együttműködési megállapodás teljesítése 
érdekében szükséges egyéb adatokat a Támogatáskezelő, mint adatkezelő 
kezelje.   
c) az Együttműködő intézmény hozzájárul Támogatáskezelő által 
összeállított úti beszámolók kommunikációs eszközökön történő nyilvános 
közzétételéhez; 
d) Együttműködő intézmény kijelenti, hogy amennyiben az utazás az 
Együttműködő intézmény érdekkörében felmerülő körülmény miatt jelen 
együttműködési megállapodás 3.1. 
pont a) alpontjában megjelölt 
időpontban, vagy előre nem látható 
okok miatt a Támogató által 
felajánlott más időpontban  nem 
kerül megvalósításra, a 
Támogatáskezelő által részére 
átutalt támogatási összegnek a 
jegybanki alapkamat kétszeres 
mértékének megfelelő kamattal 
növelt értékét Támogatáskezelő […] 
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számlaszámára az utazás meghiúsulásának időpontjától számított 90 (kilencven) 
napon belül visszautalja.  

 
5. Jelen együttműködési megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az ESZA kérdőívek 
és az utazásban résztvevők adatait tartalmazó táblázat, a jelentkezési felhívás és mellékletei, 
valamint a benyújtott jelentkezési dokumentáció.  

 
6.   Jelen együttműködési megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezési 
felhívás  és mellékletei, valamint a benyújtott jelentkezési dokumentáció. Együttműködő 
Felek jelen megállapodást nem jogosultak felmondással megszüntetni. 

 
7. Jelen együttműködési megállapodás az Együttműködő Felek bármelyikének igénye 

esetén írásban, közös megegyezéssel módosítható.  
 

8. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – rendelkezései az 

irányadóak. 

 
9. Együttműködő Felek jelen 4 számozott oldalból álló megállapodást, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyólag írták alá. 

 
Támogatáskezelő részéről: 
 
Budapest, 2019…………………………….. 
 

…..………….……………………………………. 

Együttműködő intézmény részéről: 
 
       Kelt: ………………………………………….. 
                                
.………………………………………………………………… 
 

Gábos Anna 
                                Kovács-Pifka Péter 

főigazgató-helyettes 
 
Budapest, 2019…………………………………. 

 
                          hivatalos képviselő 
 
Kelt:……………………………………………………….. 

 
…………………………………………………… 

 
Vámos-Szigeti Klára 
pénzügyi ellenjegyző 

 
 
Budapest, 2019……………………………………. 

 
……………………………..………………… 

dr. Szaplonczai Lajos 
jogi ellenjegyző 

 
……………………………………. 

pénzügyi ellenjegyző 
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

 
1. Alulírott, Gábos Anna kötelezettséget vállalok, mint az Emberi Erőforrás Minisztériuma által 

meghirdetett, a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-
medence szomszédos országaival”, „Járd végig!” című projekt (a projekt kódja: EFOP-3.10.1-17-
2017-00003)- Határtalanul Magyarországon! című felhívás megvalósításába bevont 
Együttműködő intézmény képviselője, hogy az Emberi erőforrás Támogatáskezelővel való 
együttműködés során a tudomásomra jutott adatokat megőrzöm, tevékenységem során előttem 
ismertté vált adatokról, tényekről illetéktelen szervnek, vagy személynek tájékoztatást nem adok. 

2. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy tevékenységi körömbe tartozó feladatok teljesítése 
során a tőlem elvárható legnagyobb gondossággal, a titoktartásra vonatkozó jogszabályi és egyéb 
előírások betartásával járok el.  

3. Vállalom, hogy bizalmasan kezelek és megőrzök minden olyan információt, adatot (ideértve a 
személyes adatokat is) vagy dokumentumot, mely az általam végzett tevékenység során vagy annak 
eredményeként jut tudomásomra. 

4. Tudomásul veszem, hogy ezek az információk és dokumentumok kizárólag a rám bízott feladatok 
teljesítése során használhatók fel, és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személy számára.  

5. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan 
adatokra és információkra,  

 melyek már a jelen nyilatkozat aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a 
titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak; 

 amelyek a jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak. 

6. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennmarad 
mindaddig, amíg egy információ vagy adat (üzleti) titok jellege fennáll. 

7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettséget 
megszegem és ezzel a Támogatáskezelőnek vagy harmadik személynek bizonyítottan kárt okozok, 
köteles vagyok a kárt megtéríteni.  

8. A jelen nyilatkozatban a titoktartással összefüggésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók. 

9. Ezt a nyilatkozatomat büntetőjogi és polgári jogi és anyagi felelősségem teljes tudatában teszem 
meg. 

 

 

Képviselő neve Gábos Anna 

Képviselő aláírása  

Együttműködő 
intézmény neve 

Orbán Balázs Általános Iskola 

Dátum  

 
 


