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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

  

 

amely létrejött egyrészről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhely:   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

KSH statisztikai számjel: 15724540-8411-321-03:   

adószám:   15724540-2-03 

képviseli:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

(továbbiakban:Tulajdonos) 

 

és  

 

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

székhely:  5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. 

cégjegyzék szám:  03-10-100076 

adószám:  11026747-2-03 

képviseli: Fekete Antal vezérigazgató 

(továbbiakban: Tesztelő) 

 

másrészről 

 

HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:   7624 Pécs, Őz u. 5. 

cégjegyzék szám:  02-09-060132 

adószám:   10467701-2-02 

képviseli:   Móricz László ügyvezető 

(továbbiakban: Fejlesztő) 

 

együttesen szerződő felek (továbbiakban: Felek) 

 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. A megállapodás tárgya, az együttműködés célja 

 

1.1 Fejlesztő elsősorban egyedi megrendelői igények alapján informatikai rendszerek 

tervezésével, fejlesztésével, megvalósításával foglalkozó gazdasági társaság. 

Tesztelő, Tulajdonossal hatályban lévő Közszolgáltatási szerződése alapján 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbuszos 

személyszállítási szolgáltatást lát el. A Felek Kecskemét közösségi 

közlekedésének korszerűsítését szem előtt tartva együttműködés megkezdéséről 

határoztak. 

 

1.2. Az együttműködés célja, hogy: 

 

a. Fejlesztő által megvalósított fejlesztések Tulajdonos hozzájárulásával 

Tesztelő számára történő használatába adásával, tesztelésével folyamatosan 

fejlődő és mérhetőbb személyszállítás jöjjön létre, ezáltal  
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b. Felek részére kellő információ álljon rendelkezésre a bevétel- és 

hatékonyság növelését célzó későbbi intézkedésekhez. 

 

 

2. Az együttműködés módja 

 

2.1.  Fejlesztő a jelen megállapodás alapján az általa megvalósított fejlesztések 

(különösen informatikai szoftverek, eszközök, mint például: utasszámláló 

rendszer, mobil applikációk, kiértékelő és elemző szoftverek, stb.) 

mintapéldányait kipróbálásra ingyenesen átadja, illetve elérhetővé teszi Tesztelő 

és Tulajdonos részére, annak érdekében, hogy az utazóközönségnek, illetve 

Tesztelő munkavállalóinak lehetősége legyen a fejlesztéseket igénybe venni, 

kipróbálni, tesztelni. 

. Tulajdonos Tesztelő közreműködésével a Fejlesztő által megvalósított 

fejlesztések teszteléséhez Fejlesztő részére ingyenesen biztosít 1 db tulajdonában 

lévő Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbuszt azzal, hogy a 

fejlesztések telepítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettség 

Tulajdonost nem terheli.  

 

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy minimum évente, előzetes egyeztetést 

követően, féléves bontásban írásban (jegyzőkönyvben) rögzítik, hogy milyen 

fejlesztések mintapéldányát adja át Fejlesztő a Tesztelő és Tulajdonos részére. 

Egy-egy fejlesztéshez tartozó jegyzőkönyvben minimum az alábbiakat kell 

rögzíteni: a fejlesztés célja, funkciói, műszaki paraméterei, példányszáma, telepítés 

és használatba adás határideje, a használat időintervalluma, Felek közti feladat, 

költség és kárfelelősség megosztás, kapcsolattartó személyek. 

 

2.3. Tesztelő a másik fél által átadott és általa elfogadott (jegyzőkönyvezett) 

mintapéldányokat vállalja átvenni azzal, hogy a mintapéldányok prototípusának 

telepítésében és tesztelésében részt vesz. Tesztelő kifejezetten vállalja, hogy a 

szakmailag megfelelő és indokolt (jegyzőkönyvezett) fejlesztéseket telepíti a 

Tulajdonos által biztosított buszra, a Tesztelő által biztosított eszközökre, 

számítógépeire, azokat szakmailag ellenőrzi, és a működésükről rendszeres 

visszajelzéseket ad Fejlesztő számára. A fejlesztések teszt eredményeit Felek 

egymással megvitatják és azok esetlegesen eltérő és vitatott eredményeit újabb 

tesztekkel bizonyítják, cáfolják. 

 

2.4. A jelen megállapodás 2.1. pontjában – Fejlesztő az általa saját költségen 

megvalósított fejlesztéseket ingyenesen adja át Tesztelő részére – foglaltakra, 

valamint jelen megállapodás céljára és sajátos jellegére is tekintettel a Felek 

rögzítik, hogy esetenként külön-külön (jegyzőkönyvezve) állapodnak meg a 

fejlesztésekkel kapcsolatos esetleges feladat-, költség- (Pl. üzembe helyezés, 

tesztelés, beszerelés, kiszerelés, stb.), kárfelelősség megosztásról azzal, hogy 

Tulajdonost költség nem terhelheti. 
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3. A kapcsolattartás módja 

 

3.1. A jelen szerződés keretében mind Fejlesztő, mind Tesztelő és Tulajdonos 

kijelöli saját kapcsolattartó személyét, akik rendszeresen, elektronikus úton, 

telefonon, szükség esetén negyedévente egy alkalommal személyesen is 

egyeztetik az együttműködés tervezett, illetve aktuális témáit.  

 

 

3.2. Kapcsolattartó személyek: 

 

Fejlesztő részéről: 

Név: Móricz Tamás 

Beosztás: Kereskedelmi igazgató 

Tel.: +36 30 608 8466 

Email: moricz.tamas@linear.hu 

 

Tesztelő részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Tel.:  

Email:  

 

Tulajdonos részéről: 

Név: Dr. Orbán Csaba 

Beosztás: Városüzemeltetési Osztály – Osztályvezető 

Tel.: +36 30 403 74 57 

E-mail: orban.csaba@kecskemet.hu 

 

3.3. Felek a saját kapcsolattartójuk személyében bekövetkezett változásról 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

4. Titoktartás 

 

4.1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fejlesztések tulajdonjoga, szellemi és szerzői 

joga Fejlesztőt illeti meg, aki jogosult azzal szabadon rendelkezni. Az 

együttműködés során Felek bizalmas információkat, adatokat és know how-t 

adnak át egymás részére, amely adatok üzleti titoknak minősülnek. A titoktartási 

kötelezettségek kezdő napja jelen megállapodás aláírásának napja. A titoktartás 

kötelezettsége jelen megállapodás megszűnését követő 5 évig köti Feleket. 

 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás alapján tudomásukra 

jutott bizalmas információkat bizalmasan kezelik, és a közlő fél megfelelő 

felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik személynek nem hozzák tudomására, 

vagy vele nem közlik, nem adják tovább, sem egyéb módon nem értékesítik. 

Felek megállapodnak, hogy a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más 

célra nem használják, tisztességtelenül nem szerzik meg, illetve használják fel, 

mailto:orban.csaba@kecskemet.hu
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valamint jogosulatlanul nem közlik mással, illetve nem hozzák nyilvánosságra a 

jelen megállapodás alapján tudomásukra jutott üzleti titkot.  

 

4.3. A jelen megállapodás során egymás részére átadott bizalmas információk csak 

kizárólag a fent írtak szerint használhatóak fel.   

 

4.4. Tesztelő és Tulajdonos kifejezetten vállalja és kijelenti, hogy harmadik félnek 

nem adja át, vagy bocsátja rendelkezésére a részére a Fejlesztő által kifejlesztett 

és átadott mintapéldányokat. 

 

 

5. Tájékoztatási kötelezettség 

 

5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással együttműködnek, a 

szerződés teljesüléséhez esetlegesen szükséges okiratokat, nyilatkozatokat, 

engedélyeket egymás részére a kellő határidőben megadják. 

 

5.2. Fejlesztő kötelezettséget vállal különösen arra, hogy az átadott fejlesztésekkel 

kapcsolatos minden lényeges információt Tesztelő részére átad. 

 

5.3. Tesztelő kötelezettséget vállal különösen arra, hogy az átvett fejlesztésekkel 

kapcsolatos tapasztalatairól Fejlesztőt tájékoztatja.  

 

5.4. Felek kifejezetten vállalják, hogy együttműködésük során az együttműködésüket 

érintő minden lényeges körülményben bekövetkező változásról haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. 

 

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy sajtóval történő kommunikációt minden 

esetben előzetesen egyeztetik és szükség esetén jegyzőkönyvezik annak 

folyamatát, tartalmát és a nyilatkozó személyét is.   

 

 

6. Felelősség, kártérítés 

 

6.1. Fejlesztő teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért - annak hitelt 

érdemlő igazolása alapján - amelyet jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben, 

akár maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozója 

következményeként a Tesztelőnek és a Tulajdonosnak okozott. 

 

6.2. Az autóbuszon csak az EVO BUS Hungária Kft., mint az autóbusz szállítója által 

írásban jóváhagyott beavatkozások történhetnek, tekintettel arra, hogy az 

autóbuszra még érvényes garancia van. Az autóbuszban a fejlesztés beszerelése 

okán keletkezett minden nemű káresemény megtérítése Fejlesztőt terheli. 

 

6.3. Felek megállapodnak, hogy a Fejlesztő által a Tesztelőnek használatba átadott 

termékek eltulajdonításából, megrongálásából adódó Fejlesztőnek okozott kár 

tesztelőt nem terhelheti. 
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7. A szerződés hatálya, megszűntetése 

 

7.1. Jelen Szerződés az aláírásának időpontjában lép hatályba, határozatlan 

időtartamra. A Szerződés módosítására kizárólag írásban kerülhet sor. 

 

7.2. Jelen Szerződés megszűnik: 

- Felek közös megegyezése által, 

- az arra jogosult felmondásával, vagy 

- szerződő felekkel szembeni felszámolási vagy végelszámolási eljárás 

megindításával, vagy ettől függetlenül más jogutód nélküli megszűnésével. 

 

7.3. Felek a megállapodást 90 napos felmondási idővel bármikor jogosultak 

felmondani. 

 

7.4.  Felek jelen megállapodást azonnali hatállyal jogosultak felmondani, amennyiben 

a másik Fél jelen megállapodás lényeges rendelkezését, súlyos mértékben 

megszegi. 

 

 

8. Egyéb, vegyes és záró rendelkezések 

 

8.1. Felek kijelentik és szavatolják, hogy  

- a magyar jog szerint törvényesen alapított és bejegyzett jogi személyek, 

- a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek és 

nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a szerződés 

érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné, 

- felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt nem állnak, és 

- rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve jogszabályban 

meghatározott szaktudással, tárgyi, személyi, működési és egyéb 

feltételekkel, jogosultságokkal, továbbá mindezeket a szerződés időtartama 

alatt folyamatosan biztosítani fogják. 

 

8.2. Felek képviseletében eljáró személyek nyilatkoznak, hogy a jelen Szerződés aláírására 

a szükséges felhatalmazással, képviseleti joggal rendelkeznek. 

 

8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

8.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely lényegesnek nem 

minősülő része vagy rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az a Szerződés többi 

részének érvényességét nem érinti. Ebben az esetben az érvénytelenné vált részt 

vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, kiegészíteni vagy értelmezni, 

hogy az érvénytelen résszel vagy rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági cél 

megvalósuljon. 

 

8.5. A jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdések békés, tárgyalások útján történő 

rendezésének megkísérlésére a Felek kötelezettséget vállalnak. A tárgyalások 
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eredménytelenségének esetére a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a 

Kecskeméti Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

 

Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, a hatályos irányadó jogszabályok 

ismeretében, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

 

Az 6 számozott oldalból álló Szerződés 4 eredeti, megegyező példányban készült, melyből 1-1 

példány átvételét Tesztelő és Fejlesztő, valamint 2 példány átvételét Tulajdonos aláírásával 

elismer. 

 

 

Kecskemét, 2016. ………...…   ……………….,2016………………...   

 

 

 

…………………………………… 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Tulajdonos 

 

 

…………………………………….. 

Fekete Antal 

vezérigazgató 

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 

Zrt. 

Tesztelő 

 

 

 

Pécs, 2016. ………...… 

 

 

 

…………………………………… 

Móricz László 

ügyvezető 

HC LINEAR Kft. 

Fejlesztő 

 

 

 


