
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(továbbiakban: KMJVÖ) 

(székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.;  
adószám: 15724540-2-03) 

 
 másrészről a 

 

Kecskeméti Főiskola 

Érintett szervezeti egység: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
(továbbiakban: KEFO) 

(székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.;  
adószám: 15329846-2-03) 

 

másrészről a 
 

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(továbbiakban: NM Zrt.) 

(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.;  
cégjegyzékszám: 01-10-047569; adószám: 24151667-2-41) 

 
 
 
 

(Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a KEFO és NM Zrt. a továbbiakban együttesen: Felek, 
külön-külön: Fél) között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint. 

 
 
 
 
 
 

1. Előzmények 

Korábbi találkozók alapján felmerült a Felek közötti közös együttműködés lehetősége, 

legfőképpen az innovációs területen, illetve ehhez kapcsolódó projektek megvalósításának 

vonatkozásában. 
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2. A Megállapodás célja 

1. Az Együttműködési Megállapodást megkötő Felek deklarált célja az innováció, valamint 

ehhez kapcsolódóan a közös innovációs projektek előkészítése és későbbi megvalósítása, 

elsősorban Smart City és Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (továbbiakban NEJP) 

témákban. 

2. Az Együttműködési Megállapodást megkötő Felek deklarált célja a Felek core 

kompetenciáinak kiaknázása közös, magas hozzáadott értékű prototípus szolgáltatások 

kifejlesztésében, egy komplex Smart City koncepció keretein belül. 

3. Jelen megállapodásban a Felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy szorosan 

együttműködnek egymással a megállapodásban foglalt területeken, így különösen a Nemzeti 

Mobilfizetési Zrt. szakmai stratégiájában megjelölt célok elérésében, valamint az elektronikus 

és mobilfizetési kultúra fejlesztése kapcsán a szolgáltatás bevezetési projektek indításában. 

3. Az együttműködés főbb területei 

A Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy közös céljaik megvalósításának szolgálatában, a 

kölcsönös érdekeken alapuló partnerség elvei mentén együttműködnek, különösen az 

alábbiakban meghatározott területeken: 

A. Innovációs projektek indítása 

B. Közös érdekkörbe tartozó Smart City projektek kidolgozása és indítása 

C. Városkártya és NEJP integrációs lehetőségeire épülő megoldások kidolgozása 

Az együttműködési területek felsorolása nem kizárólagos, a Felek bármelyike kezdeményezheti új 

területek bevonását is az együttműködésbe. 

4. Az együttműködő Felek érdekeltsége 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata céljai és érdekeltsége: 

 Jövőbeni közös innovációs projektek megvalósítása 

(pl.: közlekedés/parkolás/büntetés és kedvezménykezelés/közösségi alapon szervezett 

funkciók, dinamikus és mobilalkalmazásokon keresztüli ügyfél tájékoztatás 

 Kecskemét városkártya integrációja a NEJP rendszerbe 

 Smart City megoldások fejlesztése 

(Az „iskolai csomag” elvi kialakítása, bevezetése a Kecskemét Kártya keretein belül, 

bérlakások üzemeltetési költségeinek kontrolálása okos mérők és/vagy „prepaid” 

kártyás rendszerek alkalmazásával) 

Kecskeméti Főiskola céljai és érdekeltsége: 

 Jövőbeni közös innovációs projektek megvalósítása 
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(pl.: Intelligens Közlekedési Rendszerek – ITS – Inteligent Transportation Systems – 

járműoldali fejlesztésében való közreműködés; jármű-jármű - V2V -, jármű-

infrastruktúra - V2I - kommunikáció kialakításában való együttműködés; Smart-Grid 

rendszerek kialakításában az elektromos hajtású jármű, mint az „okos elektromos 

hálózat” elemének fejlesztése; járműveken elhelyezett külső szenzor- és 

kamerarendszerek adatainak értékelése, ilyen jelfeldolgozó rendszerek fejlesztése) 

 Elektromos jármű-hajtásláncok fejlesztése és az ilyen járművek integrációja a Smart-City 

koncepcióba 

 A járművek, mint ötödik generációs mobil Internet-végpontok integrációja a jövő 

mobilkommunikációs rendszereibe és az erre vonatkozó fejlesztések elősegítése 

 Az itteni közös munkában megszerzett tapasztalatok megjelenítése a műszaki 

felsőoktatásban, a későbbiekben akár új, duális képzési formák létrehozásával. 

NM Zrt. céljai és érdekeltsége: 

 Innovációs projektek előkészítése és megvalósítása 

 Elektronikus és mobilfizetési megoldások fejlesztése 

 Smart City megoldások fejlesztése 

 Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) integrációja a lokális kártya/Smart 

City „ökoszisztémába” 

5. Az együttműködés terjedelme 

Az aláíró Felek áttekintik az érdekkörükben keletkező, az együttműködés szempontjából releváns 

információkat, és kialakítják ezen információk közös és kölcsönös felhasználásának módjait. 

A Felek együttműködnek abban, hogy egységes információtartalmú időszaki eredményeket 

bemutató kommunikációs anyagok kerüljenek publikálásra. 

Az együttműködő Felek közös munkacsoportokat alakítanak abból a célból, hogy: 

 meghatározzák az egymásnak átadandó információk tartalmát, formátumát, 

gyakoriságát, 

 meghatározzák a különböző mobilfizetési szolgáltatások/termékek tartalmát, formáját. 

A közös munkacsoportok javaslatokat fogalmaznak meg és projekt-terveket készítenek az 

Együttműködési Megállapodásban megfogalmazott célok elérése érdekében. 

A folyamatos együttműködés tapasztalatai alapján a közös munkacsoportoknak lehetősége van 

olyan területeken is javaslatokat megfogalmazni, amelyek nem tartoznak szorosan az 

Együttműködési Megállapodás hatálya alá. 

6. Az együttműködés keretei 

Konkrét megvalósítandó projektek esetében a Felek együttműködésük részletes szabályait 

szükség esetén külön - az adott projekt feladatainak megfelelő - szerződésben rögzítik. 
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7. Kapcsolattartók, témafelelősök 

Az aláíró Felek közös munkacsoportokat hoznak létre az Együttműködési Megállapodásban 

foglalt célok elérése érdekében. 

 

A Felek kapcsolattartói: 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: 

o  Nagy Gábor Tibor – Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezető 

 e-mail: [nagygabor@kecskemetivarosfejleszto.hu] 

 telefonszám: *+36 30 825 5566] 

 

 KEFO részéről: 

o  Dr. Lukács Pál – KEFO tanszékvezető 

 e-mail: [lukacs.pal@gamf.kefo.hu] 

 telefonszám: *+36 76 516 486] 

 Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részéről: 

o Roósz Tamás – innovációs projektiroda vezető 

 e-mail: [roosz.tamas@nemzetimobilfizetes.hu] 

 telefonszám: [+36 70 436 4974] 

8. A Megállapodás hatálya 

A Megállapodás a Felek aláírásával lép hatályba, illetve bármely fél kezdeményezésére 30 

(harminc) napos felmondási idővel – indokolás nélkül - felmondható, illetve a Felek közös 

megegyezésével bármikor megszüntethető. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Megállapodást egymástól eltérő időpontban írják alá, úgy 

a Megállapodás hatályba lépésének napja a későbbi aláírás dátumához igazodik. 

9. Egyéb rendelkezések 

A Megállapodás valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása a 

Megállapodás többi részét nem érinti, kivéve, ha Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a 

Megállapodást nem kötötték volna meg. Az érvénytelen, vagy érvénytelenné váló rendelkezést a 

Felek szerződéses akaratához minél közelebb álló megállapodással kell helyettesíteni. 

A Megállapodás csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodásban nem szabályozott, de azzal összefüggő 

kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

file:///C:/Users/novak.andrea/AppData/AppData/Local/Microsoft/LUKACS/AppData/Local/Microsoft/Gábor/Documents/GABOR/NMFSZ/NMFSZ/KECSKEMET%20SMART%20CITY/EGYÜTTMŰKÖDÉSI%20MEGÁLLAPODÁS/nagygabor@kecskemetivarosfejleszto.hu
mailto:lukacs.pal@gamf.kefo.hu
file:///C:/Users/novak.andrea/AppData/AppData/Local/Microsoft/LUKACS/AppData/Local/Microsoft/Gábor/Documents/GABOR/NMFSZ/NMFSZ/KECSKEMET%20SMART%20CITY/EGYÜTTMŰKÖDÉSI%20MEGÁLLAPODÁS/roosz.tamas@nemzetimobilfizetes.hu
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A Megállapodást a Felek elolvasták, annak tartalmát értelmezték és elfogadták, és aláírásra 

feljogosított képviselőjük útján jóváhagyólag írták alá. 

 
Budapest, 2015. „……………..” „…”   Kecskemét, 2015. „……………..” „…” 
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