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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről …....... …......... (sz. …………………., an: ………………….., szig.sz.:
(név)
……………………., adószám: ……………………, székhely: ………………………….), mint
megbízó
másrészről Kiss László (sz. …………………., an: ………………….., szig.sz.:
……………………., adószám: ……………………, székhely: ………………………….), mint
megbízott
együttesen, mint Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel:
I. SZERZŐDÉS TÁRGYA,
FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megbízott a jelen szerződésben foglalt feltételekkel átadja megbízónak a megbízott által
kidolgozott, komplex, használtruha nagykereskedelmi szolgáltatási és értékesítési rendszer
működéséhez szükséges tudást. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízottól
folyamatosan igénybe veszi ezen rendszer működéséhez szükséges tudást, melyért díjat
fizet.
2. A használtruha nagykereskedelmi értékesítési rendszer tartalmazza:
- az áru beszerzéstől kezdve az áru előkészítésének folyamatát,
- az árukészlet minőségi követelményeire vonatkozó irányelveket,
- a csomagolási technikát, valamint a
- a vevői kapcsolattartás szabályait.
3. A jelen szerződés aláírása után megbízott átadja az általa kidolgozott szolgáltatási rendszert
megbízó részére, míg megbízó köteles a szolgáltatási rendszert bevezetni, alkalmazni és
megkövetelni minden alkalmazottjától. Az esetleges fejlesztéseket vagy változtatásokat a
szolgáltatási rendszertől való bármilyen eltérés csak a megbízott engedélyével történhet
meg.
4. Megbízott közreműködik a megbízó telephelyi, helyi és internetes megjelenésében,
arculatának megtervezésében, kialakításában, amennyiben Megbízó azt igényli.
5. Megbízott feladatát képezi a megbízó által üzemeltetendő használtruha nagykereskedés
részére – megbízó költségviselése mellett – egy megfelelő minőségű és tartalmú honlap
létrehozása és működtetése. Ezen tevékenységet megbízott a jelen szerződés megkötésétől
számított 1 évig köteles végezni, ezt követően a honlap működtetését – a működtetésre
vonatkozó ismeretek átadása mellett – köteles átadni a megbízó részére azzal, hogy
megbízott köteles átadni azon technikai tudást is, amelyet ő is alkalmaz az internetes
keresőkben történő jó helyezés elérése érdekében.
6. Megbízó köteles a megbízott által kidolgozott és átadott szolgáltatási rendszert használni,
ideértve az árubeszerzés, vagy annak irányítása, az áru szortírozása, előkészítése,
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feldolgozása, csomagolása, értékesítése, illetve ezeknek a folyamatoknak a betanítása,
felügyelete, továbbá a vevőkkel történő kapcsolattartás és kiszolgálás körében.
7. Megbízó felelős a gazdasági stabilitás megőrzéséért, a hivatalos szervekkel való
kapcsolattartásért, az alkalmazotti bérek és járulékok, adók kifizetéséért, a nagykereskedés
bérelt vagy saját tulajdonú ingatlanainak állagmegóvásáért, esetleges fejlesztéséért, a
nagykereskedés tárgyi eszközeinek műszaki megfelelőségének megőrzéséért.
Megbízó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megbízott a Megbízó által
működtetett vállalkozás által keletkező bármiféle bevételre garanciát nem tud vállalni.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által kidolgozott és felépített szolgáltatási
rendszer sem tudja garantálni, hogy a Megbízó által indított vállalkozás milyen mértékű
nyereséget, illetve veszteséget fog termelni.
Megbízó az együttműködési szerződést annak fényében köti, meg, hogy a Megbízó
segítségével egy hatékonyabb és sikeresebb vállalkozást tud felépíteni. Minden remélt vagy
elvárt bevétel, kalkuláció csak tervezett számadat, mely függvénye a piaci helyzetnek, a
forgalmazott áru minőségének és mennyiségének és árának. Megbízó ennek tényével teljes
egészében tisztában van, a vállalkozásában keletkező esetleges minden veszteségért ezért
egyedüli felelősséget vállal.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési szerződés megkötésének első
évfordulója után, a fordulónapot követő 30 napon belül, megbízó a megbízottól a teljes
marketing rendszer működtetését átveszi.
9. Megbízó köteles az üzlet növekedését, a megbízott által működtetett szolgáltatási hálózattal
való azonosulást és jó hírneve fenntartását biztosítani, felelős azon humán és pénzügyi
eszközökért, amelyeket üzleti tevékenységében használ, és mint független vállalkozó felelős
harmadik felek irányában valamennyi, az üzletvitelével kapcsolatos tevékenységéért.
10. Megbízó elfogadja a lojális együttműködés kötelezettségét a megbízott által működtetett
hálózat sikerének biztosításáért, amelyhez, mint tájékozott és teljesen független vállalkozó
csatlakozott, amely kizár bármely alárendelt kapcsolatot, így az alkalmazotti viszonyt is a
megbízottal, továbbá lojálisan viszonyul a hálózat valamennyi partneréhez, ugyanúgy, mint
magához a hálózathoz.
11. Megbízott vállalja, hogy megbízó számára biztosítja az 1. pontban meghatározott
tevékenység sikeres elvégzéséhez szükséges információk rendelkezésre állását és
folyamatos frissítését.
12. Megbízó a megbízott erre irányuló igénye esetén köteles a megbízottat ellenőrizhető
működési adatokkal ellátni annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota
meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében.
13. Megbízott jogosult ellenőrizni megbízónál a megbízott által fejlesztett arculati és minőségi
követelmények betartását, így a szolgáltatás nyújtása, illetve termékértékesítése során.
14. Megbízott jogosult a megbízó működési területére belépni és ott tartózkodni azzal, hogy
megbízó szokásos üzletmenete aránytalan zavarásától tartózkodik, továbbá a megbízó
könyvelésébe bármikor jogosult betekinteni és a megbízó által rendelkezésre bocsátott
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számszaki adatokat ellenőrizni.

II. DÍJAZÁS,
MEGBÍZOTT SZOLGÁLTATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

15. Megbízott a tevékenysége ellátásáért egyszeri, valamint folyamatos megbízási díjra
(együttműködési díjra) jogosult.
16. Egyszeri együttműködési díj: megbízó által az együttműködési szerződés aláírását
megelőzően a megbízott részére megfizetett 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint
egyösszegű együttműködési díj. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összeget a
megbízott a megbízó elállása esetén jogosult megtartani.
17. Havi folyamatos együttműködési díj:
) Megbízó azon hónap utolsó napjáig, amíg a havi számlázott bruttó forgalma három egymást
követő hónapban el nem éri a 2,5 millió forintot, megbízott részére – a megbízott részéről
kiállított számla ellenében - havi bruttó 30.000 Ft-ot, azaz harmincezer forint megbízási díjat
köteles átutalással megfizetni. A megbízási díj a tanácsadási tevékenység mellett tartalmazza
a megbízott által a jelen szerződés aláírásától számított egy év elteltéig történő honlap
kialakítására és folyamatos fejlesztésére irányuló kötelezettségét is. A megbízási díj nem
tartalmazza a domain név és a honlap havi/éves előfizetési díját, mely díjak megfizetésére a
megbízó köteles. A szerződés aláírását követő egy év után a honlap működtetésével
kapcsolatos valamennyi kötelezettség a megbízó jogkörébe kerül át azzal, hogy a
megbízottnak fizetendő havi 30.000 Ft-os megbízási díj ezt követően is fennáll mindaddig,
amíg a b.) pontban megjelölt együttműködési díj esedékessé nem válik.
) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megbízó bruttó havi számlázott forgalma
három egymást követő hónapban a 2,5 millió forintot eléri, vagy meghaladja, abban az
esetben a megbízottat a harmadik hónapot követő hónap első napjától kezdődően – az a.)
pontban megjelölt megbízási díj helyett – megbízó bruttó számlázott havi forgalmának 5%-a
illeti meg megbízási díj címén, a megbízott által kiállított számla ellenében.
) Amennyiben a megbízó használtruha nagykereskedésének forgalma bármilyen oknál fogva
a b.) pontban foglalt időszak elérését követően ismételten havi 2,5 milliós bruttó számlázott
bevétel alá esne, abban az esetben ezt követően megbízottat továbbra is 5%-os megbízási díj
illeti meg.
Megbízó köteles a megbízottat minden tárgyhónap 10. napjáig tájékoztatni az előző havi
számlázott bevétel bruttó összegéről, amelyet követő 8 napon belül a megbízási díjat a
megbízott részére, számla ellenében átutalással köteles megfizetni.
Felek rögzítik, hogy megbízott a havi együttműködési díj fizetésére, a közöttük létrejövő
folyamatos jogviszonyra figyelemmel, az együttműködési szerződés fennállása alatt
jogosult. Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodásuk pénzügyi tartalmát még
akkor is mindkét fél részéről elfogadottnak, és kötelező érvényűnek kell tekinteni, ha az
adott piaci helyzet időközben megváltozik, és az együttműködési szerződésben foglalt
szakmai és marketing stratégia már nem életszerű és annak új módozatai lettek a cégben
bevezetve és alkalmazva.
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III. EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

18. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
19. Megbízó az együttműködési szerződés aláírását követő két év elteltét követően jogosult az
együttműködési megállapodástól egyoldalú nyilatkozatával elállni, amennyiben az elállás
bejelentését követő 8 napon belül a szerződés hatálya alatti utolsó 6 (hat) hónapnak az egy
hónapra vonatkozó átlagos bruttó forgalmának összegét bánatpénzként, egy összegben
kifizeti Megbízott részére.
20. Felek között – az üzletmenet együttműködés keretében történő kiépítésére és ezáltal a
jogviszony folyamatos jellegére figyelemmel – a jelen megállapodásban megjelölt
kivételekkel kizárólag bármely fél vállalkozói jogviszonya megszűnésével,
megszüntetésével, illetve a vállalkozás értékesítésével ér véget azzal a feltétellel, hogy a
vállalkozás megszűnése, megszüntetése esetén sem a megbízott, sem hozzátartozója a
következő öt évben ismételten nem indíthat használtruha nagykereskedési tevékenységet
folytató vállalkozást, továbbá sem a megbízott, sem hozzátartozója ilyen tevékenységgel
foglalkozó egyéni vagy társas vállalkozásnak nem lehet tagja vagy alkalmazottja.
Ennek megszegése esetén a megbízott a megbízótól kártérítésre jogosult, mely kártérítés
mértéke az elmaradt bruttó bevételek 5%-a. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az
együttműködési szerződés tartama alatt a megbízó házastársa/élettársa elvált vagy külön
költözött és ebben az állapotában indította el a vállalkozását, vagy vesz részt egy új
vállalkozás felépítésében.
21. Bármelyik fél halála esetén a jelen szerződésből eredő valamennyi együttműködési jog és
kötelezettség – a vállalkozás folytatása esetén – átszáll az örökösre, jogutódra.
22. Megbízó a vállalkozását, amelyben a megbízott által létrehozott és felügyelt szolgáltatási
rendszert működteti, bármikor értékesítheti a következő megkötésekkel:
- az értékesítés előtt, alatt, és utána 5 évig nem indít el hasonló vállalkozást, illetve
hasonló vállalkozásban sem alkalmazott, sem tulajdonos nem lehet sem ő, sem
hozzátartozója,
- a vállalkozás tulajdonosváltása esetén az együttműködési szerződésben foglalt jogok és
kötelezettségek az új tulajdonost jogosítják és kötelezik, továbbá
- a megbízó a tulajdonosváltás előtt értesíti megbízottat a tulajdonosváltásról, aki a
tulajdonosváltás megtörténtét megelőzően, de a tulajdonosváltásra tekintettel az
együttműködési szerződés teljesítésére jogutódként, írásban kötelezettséget vállal.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvényét
veszíti, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az érvénytelen rész
nélkül Felek a megállapodást nem kötötték volna meg. Az érvényét veszített rendelkezések
tekintetében Felek együttműködve, kölcsönösen olyan megoldást tartoznak kialakítani,
amely az eredeti szándékukhoz, a jogszabályok által megengedett módon, leginkább hasonlít
és az egyik Fél számára sem jelent többletköltséget vagy hátrányt.
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24. Felek a jelen megállapodás keretében egymás tudomására jutott mindennemű információkat
bizalmasan kezelik, azok egyetlen részét, vagy töredékét sem teszik közzé, nem bocsátják
rendelkezésre, vagy nem tárják fel semmilyen más módon harmadik fél előtt. a másik fél
erre felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve amennyiben ezek az
információk bizonyító erejű dokumentumokként nyilvánosságra hozhatóak. Felek a jelen
megállapodásban meghatározott tevékenység, illetve a hozzá kapcsolódó tudásanyag
valamennyi elemét, illetőleg egészét üzleti titoknak minősítik, melyet megbízott időbeli
korlátozás nélkül köteles megtartani.
Ha megbízó a titoktartási kötelezettségét megszegi 3.000.000 Ft azaz három millió forint
összegű bánatpénz megfizetésére köteles megbízott részére, valamint megbízott jogosult az
ezen összeget meghaladó kárának érvényesítésére is.
25. Megbízott a megbízás teljesítése során közreműködő igénybevételére jogosult, az
igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan cégszerűen
írják alá.
Kelt: ……………………………

…..................
megbízó aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.

Kiss László
megbízott aláírása

