
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

  
Oktatási intézmény neve: 

 

Címe: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

Fax: 

 

Intézményvezető neve: 

 

Intézményvezető e-mail címe: 

 

Intézményvezető telefonszáma: 

 

Intézmény OM azonosítója, 

Intézmény tanulói létszáma:  
Kapcsolattartó tanár neve: 

 

Kapcsolattartó tanár e-mail címe: 

 

Kapcsolattartó tanár 
telefonszáma:  
(kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

 
 

Az oktatási intézmény Hulladék Begyűjtési Megállapodással Rendelkezik / 
(partner: Relem/Forego Kft.) nem 

 rendelkezik 
Az oktatási intézmény a Relem/Forego Kft. tulajdonában levő Rendelkezik / 

gyűjtőedénnyel nem 
 rendelkezik 
Az oktatási intézmény egyéb, nem a Relem/Forego Kft. Rendelkezik / 
tulajdonában levő gyűjtőedénnyel nem 

 rendelkezik 

(megfelelő aláhúzandó!)  

mint Oktatási Intézmény, továbbiakban: Oktatási Intézmény  



 

 

 

másrészről: 
 

PontVelem Nonprofit Kft.  
2092 Budakeszi, Fő utca 229.  
Cégjegyzékszáma:13-09-145720  
Adószáma:23281345-2-13 
E-mail: pontvelem@pontvelem.hu  
Telefon: +36/23 457-081 
Fax: +36/23 457-082 
Képviselője: Matolcsy Miklós ügyvezető 
 
továbbiakban, mint Szolgáltató között az alábbi feltételek mellett: 

 

 

Bevezetés: 

 

Felek rögzítik, hogy Szolgáltató célja a magyarországi oktatási intézmények tanulói 
környezettudatos magatartásának fejlesztése, ösztönzése szelektív hulladékgyűjtésre 
(használt elektromos hordozható elemek, illetve a használt mobiltelefonok továbbiakban: 
Hulladékok), valamint a diákok pénzügyi és alapvető banki ismereteinek bővítése, illetve a 
rászorulók támogatása. Szolgáltató a céljának megvalósítása érdekében kidolgozta saját 
programját (továbbiakban: Program). A Program központi része a www.pontvelem.hu 
honlap (továbbiakban: Honlap), ahol a program tartalma, részvételi feltételei részletesen 
ismertetésre kerülnek. Felek tekintettel arra, hogy a Program megvalósításához szükséges az 
oktatási intézmény együttműködése, és az oktatási intézménynek fontos a tanulók 
környezettudatos magatartásra való ösztönzése, az alábbi együttműködési megállapodást 
kötik: 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Oktatási Intézmény és Szolgáltató kölcsönösen 
együttműködnek jelen megállapodásban foglalt feltételek alapján a Program 
megvalósításában. 

 

2. Az Oktatási Intézmény elfogadja a Szolgáltató Honlapján közzétett Általános Szerződési 

Feltételeket, annak valamennyi mellékletével együtt. Az Oktatási Intézmény kijelenti, 

hogy a honlapon lévő információkat megismerte, a honlapon lévő egyéb 

Szabályzatokat elfogadja, tudomással bír arról, hogy kik vehetnek részt a Programban. 

 

3. Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal az alábbiakra: 

 

3.1. Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján kijelöl egy tanárt, vagy tanítót 
(továbbiakban: Kapcsolattartó tanár), aki a vonatkozó Tájékoztatóban rögzített 
feladatokat végrehajtja. Kapcsolattartó tanár regisztrálja magát a 
www.pontvelem.hu oldalon és fogadja a PontVelem hírleveleit. Amennyiben az 
adott Kapcsolattartó tanár huzamosabb ideig távol van, akkor az Oktatási 
Intézmény a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően gondoskodik a távollévő 
Kapcsolattartó tanár helyettesítéséről. 

 



 

 

 
3.2. Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés fennállása alatt a 

Szolgáltató által saját költségén szerkesztett és kibocsátott plakátokat és egyéb 
hirdetési anyagokat (továbbiakban: Reklámanyagok) az Oktatási Intézményben a 
gyerekek által jól látható módon kihelyezi és haladéktalanul jelzi, amennyiben a 
reklámanyagok elfogytak, vagy megrongálódtak. 

 

3.3. Az Oktatási Intézmény vállalja, hogy a programot az Oktatási Intézményben minden 
egyéb módon is népszerűsíti az Intézmény tanulói, pedagógusai és szüleik előtt 
(például tantestületi ülésen történő ismertetés, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek 
alkalmával történő ismertetés). 

 

3.4. Az Oktatási Intézmény vállalja, hogy az iskola honlapján, illetve a gondozásában 
lévő iskolai újságban is ismerteti a Szolgáltató Programját, a programról rövid 
hirdetést tesz közzé. 

 

4. Szolgáltató kötelezettséget vállal az alábbiakra 
 

4.1. A Programot és a Honlapot üzemelteti. 
 

4.2. Az Oktatási Intézmény adatait közzéteszi a Honlapon. 

 

4.3. Reklámanyagokat, gyűjtődobozokat, a Programról szóló tájékoztató anyagokat, 
segédleteket Szolgáltató saját költségén eljuttatja az Oktatási Intézménybe. 

 
4.4. Az Oktatási Intézményt és Kapcsolattartó tanárt a Program tartalmáról 

tájékoztatja. 

 

5. Jelen megállapodást a Felek az általuk egymás részére nyújtott kölcsönös 
szolgáltatással teljesítik. A Felek kölcsönösen egybehangzó akaratuk alapján kijelentik, 
hogy az együttműködés során, az együttműködéssel kapcsolatban egymással szemben 
semmilyen ellenszolgáltatás megfizetése iránti igényt, díjat nem érvényesítenek.  

 

6. Jelen megállapodás kizárólag akkor érvényes, ha az Oktatási Intézmény és a Re’Lem 
Nonprofit Kft, mint koordináló szervezet nevében eljáró FoReGo Magyarország Kft. között 
van érvényben levő Hulladék Begyűjtési Megállapodás. Amennyiben az Intézmény nem 
rendelkezik ilyen megállapodással, a szerződés mindaddig nem lép érvénybe, amíg az 
Oktatási Intézmény nem köt Hulladék Begyűjtési Megállapodást. Oktatási Intézmény 
jogosult közvetlenül kapcsolatba lépni a FoReGo Magyarország Kft-vel e-mail ( 
info@forego.hu) vagy telefon (06-20-563-3333; 06-23-457151) útján. Amennyiben az 
Oktatási Intézmény és a FoReGo Magyarország Kft. között a Hulladék Begyűjtési 
Megállapodás megszűnik, jelen együttműködési megállapodás azonnali hatállyal 
megszűnik. 

 

7. Jelen megállapodás határozatlan időtartamra szól. 

 

8. A Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Bármelyik 
fél jogosult jelen megállapodást 30 napos határidővel írásban, postai szolgáltató útján 
felmondani. Bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a másik fél 
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súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben előzetesen, jogkövetkezményekre 
vonatkozó felhívással egyidejűleg a szerződésszegő felet 15 napos határidővel 
felszólította és a szerződésszegő fél a szerződésszegést nem orvosolta. 
A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. 
(gyűjtődobozok, kódszámokkal ellátott kuponok (amennyiben van az iskolában) stb.) Az 
Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen 
együttműködési megállapodás megszűnik, az Oktatási Intézmény tanulóit a helyben 
szokásos módon értesíti az együttműködési megállapodás megszűnéséről. 

 

9. Jelen megállapodás kizárólag Felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható. 

 

10. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni. 
Sürgős esetben a felek jogosultak telefonon kapcsolatot tartani. 

 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Megállapodásból eredő 
esetleges jogviták eldöntésére a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 

12. Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük korlátozva nincs. Felek rögzítik, hogy jelen 
együttműködési megállapodást nem egyidejűleg írják alá. A Szolgáltató által már aláírt 
együttműködési megállapodást az Oktatási Intézmény az együttműködési 
megállapodás dátumának időpontjában és helyszínén írta alá. Az együttműködési 
megállapodás akkor lép hatályba, amennyiben az Oktatási Intézmény az 
együttműködési megállapodás általa szabályszerűen aláírt eredeti példányát 
megküldte a Szolgáltató jelen megállapodásban található elérhetőségére (e-mail, 

telefax, posta). Felek a jelen megállapodást, amely 4 oldalon és 12 pontban került 
megszerkesztésre elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírták. 

 

 

Helyszín:_____________________________ Kelt:_____________________________ 
 
 
 
 

 

Oktatási Intézmény  PontVelem Nonprofit Kft. 

  Szolgáltató 

 


