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KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről a 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 

adószám: 15308957-2-42 

képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár 

a továbbiakban „Egyetem” 

 

másrészről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

adószám: 15724540-2-03 

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

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia, polgármester 

a továbbiakban: „Önkormányzat” 

 

a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek”, külön-külön: „Szerződő Fél”, között alulírott helyen és napon, 

az alábbiak szerint: 

 

 

Preambulum 

 

Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus születésének 135. és halálának 50. évfordulója kiemelkedő 

esemény Magyarország életében, melyre tekintettel a 2017. év Kodály Zoltán emlékévként (a továbbiakban: 

„Kodály Év”) a világhírű zenetudós előtti tisztelet éve lesz. 

Tekintettel arra, hogy mind a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mind pedig a zeneszerző szülővárosa, 

Kecskemét Megyei Jogú Város elkötelezett Kodály Zoltán emlékének megőrzése és szellemi hagyatékának 

ápolása iránt, így a Szerződő Felek a Kodály Év során még szorosabbá kívánják fűzni kulturális 

együttműködésüket, melyre figyelemmel kerül sor az alábbi együttműködési keretmegállapodás (a 

továbbiakban: „Keretmegállapodás”) megkötésére. 

 

1. A Keretmegállapodás tárgya és időtartama 

 

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2017. naptári évre meghirdetett Kodály Év keretében kulturális 

programokat kívánnak szervezni a világhírű zeneszerző tiszteletére. A kulturális programok 

megszervezésében Kecskeméten az Egyetem részéről elsősorban az önálló egységeként működő Kodály 

Zoltán Zenepedagógiai Intézet jár el. 
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1.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kodály Évhez kötődően tervezett kecskeméti kulturális 

programjaik megszervezése során egymással szorosan együttműködve járnak el és lehetőségeikhez mérten 

minden segítséget megadnak a másik Szerződő Félnek céljai és feladatai végrehajtásához. 

 

1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a saját szervezésű programjaikon túlmenően szándékukban áll a Kodály 

Év keretében közös kulturális programokat is szervezni, illetve a programjaik megvalósítása érdekében 

egymásnak szolgáltatást nyújtani. Ennek feltételeit a Szerződő Felek minden esetben külön írásbeli 

megállapodásban rögzítik. 

 

1.4.  A jelen Keretmegállapodás a mindkét Szerződő Fél által történő aláírás napján lép hatályba és 

határozatlan időre jön létre.    

 

2. Az együttműködés alapelvei  

 

2.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Keretmegállapodás körébe eső kérdésekben kapcsolattartóik 

útján rendszeresen és igény szerint egyeztetnek egymással. 

2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy együttműködésük során kölcsönösen tiszteletben tartják egymás 

tevékenységét, céljait és érdekeit. A Szerződő Felek lehetőségeikhez mérten minden segítséget megadnak a 

másik Szerződő Félnek céljai, feladatai végrehajtásához. 

2.3 A Szerződő Felek a jelen Keretmegállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 

egymással, a Keretmegállapodás változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 

egymást.  

3. Kapcsolattartás 

 

3.1 A jelen Keretmegállapodásban rögzített együttműködésük tekintetében a Szerződő Felek az alábbi 

kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 

 

az Egyetem részéről: az Önkormányzat részéről: 

Név: Csonka András Név: Ladics Monika 

Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

E-mail: csonka.andras@zeneakademia.hu E-mail: ladics.monika@kecskemet.hu 

Tel. / fax: 06-1/462-4600 Tel. / fax: 06-76/513-524 

 

3.2 A fentiek szerint kijelölt kapcsolattartó személyek megváltozása esetén a Szerződő Felek 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül kötelesek egymást értesíteni. Az értesítés elmulasztásából 

eredő károkért kizárólag a mulasztó Szerződő Fél felelős. 
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3.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretmegállapodással kapcsolatos írásbeli 

jognyilatkozataikat a kijelölt kapcsolattartóik címére, illetve e-mail címére küldik meg. A közlés napja a 

kézbesítés napja, illetve e-mail útján történő közlés esetén a kézbesítésről szóló visszaigazolás dátuma. 

Amennyiben a postai küldemény „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” vagy más hasonló 

hivatkozással érkezik vissza a feladóhoz, úgy a közlés időpontjának az első kézbesítési kísérlet napját követő 

5. nap minősül.  

 

4. A Megállapodás kiegészítése, módosítása és megszüntetése  

 

4.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy mindazon kérdés tekintetében, amelyet a jelen Keretmegállapodás nem 

rendez, arról külön, a jelen Keretmegállapodás kiegészítéseként, vagy külön megállapodásban állapodnak 

meg.  

 

4.2 A jelen Keretmegállapodás a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható.  

 

4.3 A jelen Keretmegállapodás kiegészítése, illetve módosítása kizárólag írásban érvényes.  

 

4.4 A Keretmegállapodást bármelyik Szerződő Fél jogosult 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül 

egyoldalú jognyilatkozatával megszüntetni.  

 

4.5 A jelen Keretmegállapodás bármelyik Szerződő Fél által megszüntethető írásban, rendkívüli 

felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen súlyos szerződésszegésnek tekintik Szerződő 

Felek az 5.1 pontban nevesített titoktartási kötelezettség, valamint az együttműködési kötelezettség 

megszegésének esetét. A rendkívüli felmondást igazolható módon kell közölni a másik féllel. A 

jognyilatkozat azonnali hatályú. 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

5.1. A Szerződős Felek a jelen Keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott üzleti és 

egyéb titkot, más hasonló adatot, információt kötelesek bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen 

Keretmegállapodás teljesítéséhez használhatják fel. Amennyiben bármelyik Szerződő Fél e kötelezettségét 

megszegi, úgy a másik fél kártérítést követelhet. A titoktartási kötelezettség nem akadályozza a jogszabályon 

alapuló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését. 

5.2 A Keretmegállapodás teljesítése során a Szerződő Feleknek jóhiszeműen, a másik fél jogaira és 

érdekeire való tekintettel kell eljárniuk. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik Szerződő 

Felet sérti, vagy sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak. 

Nem jelentik a jelen rendelkezés megsértését a Szerződő Felek által törvényes jogaik érvényesítése, illetve 
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jogszabályban előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében folytatott és ezekkel összefüggő törvényes 

eljárások.  

 

5.3 A jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.   

 

5.4. A jelen Keretmegállapodással kapcsolatban felmerülő jogvitákat a Szerződő Felek elsősorban békés 

úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén azonban bármelyik Szerződő Fél jogosult a Polgári 

Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. 

 

Szerződő Felek a jelen Keretmegállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a Keretmegállapodás 

megkötésére felhatalmazott képviselőik útján 3 (három) eredeti példányban írják alá. 

 

Kelt: Kelt: 

 

 

 

______________________________ 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

képviseli: Dr. Vigh Andrea, rektor 

 

______________________________ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia, polgármester 

 

 

 

______________________________ 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

képviseli: Szentgyörgyvölgyi László, kancellár 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Kelt: 

 

______________________________ 

Knapné Hanyecz Tünde 

gazdasági igazgató 

 


