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Melléklet a 91/2022.(VIII.30.) határozathoz 

 

 EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 
(lovasturisztikai megállópont üzemeltetésére) 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 36/B., 

cégjegyzékszám: 00-18-220306, adószám: 18220306-2-05, képviseli: Barta József István igazgató), 

mint üzemeltető – továbbiakban: Üzemeltető 

 

másrészről 

 

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület (székhely: 1011 Budapest, Aranyhal u. 4. fszt. 

1., szervezet típusa: egyesület, szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0008219, adószám: 18091722-

2-41, képviseli: Lóska János elnök), mint beruházó – továbbiakban: Beruházó 

 

 – együttesen: Szerződő felek, vagy Felek – között alulírott hely és időben, az alábbi feltételek 

szerint: 

 

I. Az együttműködési szerződés célja és tárgya 
 

1./ A Pénzügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Irányító Hatóság) támogatási 

szerződést kötött Beruházóval az Aktív lovasturisztikai hálózat létrehozása Észak-Magyarország és 

Észak-Alföld régiók területén elnevezésű projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében. 

A projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.2-15-2017-00016.  

 

A Beruházó tájékoztatja az Üzemeltetőt arról, hogy a 2. pontban megjelölt Ingatlant a fent említett 

projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében vette használatba, birtokba, az ingatlanon 

a projekt keretein belül infrastrukturális beruházást (felújítás) hajtott végre, melynek 

eredményeképpen az Ingatlanon Lovasturisztikai megállópontot létesített.  

 

2./ Felek kijelentik, hogy Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény István király 

útja 52., adószám: 15725596-2-05, statisztikai számjel: 15725596-8411-321-05, képviseli: Molnár 

Oszkár polgármester), kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan-nyilvántartásban Edelény, belterület 

1193/8 helyrajzi szám alatti ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada, mely természetben Edelény, 

belterület 1193/8 helyrajzi szám alatt található.  

 

 

3./ A Beruházó és az ingatlan tulajdonosa megállapodása alapján a Beruházó használatra átvette az 

2. pontban meghatározott ingatlant ábrázoló vázrajzon megjelölt 122 m2 alapterületű részét - 

továbbiakban: Lovasturisztikai megállópont. (A lovasturisztikai megállópont vázrajza e szerződés 

2. számú melléklete.) 

  



II. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei 
 

1./ Üzemeltető jelen szerződés keretében köteles a Lovasturisztikai megállóponton jelen 

szerződésben meghatározottak szerint díjmentes és díjköteles lovasturisztikai szolgáltatásokat 

nyújtani. 

 

2./ Jelen együttműködési szerződés alapján az Üzemeltető kötelezettséget vállal az alábbi 

szolgáltatások ellenérték nélküli nyújtására: 

 

- díjmentesen információt nyújt a lovasturisztikai szolgálatásokat igénybe vevő látogatók 

számára az Észak-Alföld, Észak-Magyarország régiókban működő lovasturisztikai 

hálózatról, szolgáltatásairól, szállás és étkezési lehetőségekről; programlehetőségekről, a 

lovastúra útvonalakról. 

- évente minimum 301 napon át minimum napi 8 óra időtartamban nyitva tart, azzal, hogy 

tárgyév április 1-október 31. időtartamban folyamatosan nyitva tart 

- látogatók számára mellékhelyiségek ingyenes használatának biztosítása nyitvatartási időben  

- nyitvatartási időben díjmentes vízvételi lehetőséget biztosít a lovak itatáshoz 

 

3./ Jelen együttműködési szerződés alapján az Üzemeltető kötelezettséget vállal az alábbi 

szolgáltatások ellenérték fejében történő nyújtására: 

 

- lovak számára alkalmas szalma és fűszéna biztosítása (a vételárat a piaci viszonyok 

figyelembevételével az Üzemeltető határozza meg) 

- Minimum 10 fő szálláshelyének biztosítása az állomáshely 20 km-es körzetében (a vételárat 

a piaci viszonyok figyelembevételével az Üzemeltető vagy szállásadó partnere határozza 

meg) 

- Minimum 10 fő étkeztetésére alkalmas helyszín az állomáshely 20 km-es körzetében (a 

vételárat a piaci viszonyok figyelembevételével az Üzemeltető vagy vendéglátó partnere 

határozza meg) 

-  lóbeállók biztosítása a látogatók számára a Beruházó által évente meghatározott maximált 

áron vagy annál kedvezőbb feltételekkel  

- szelektív hulladékgyűjtés biztosítása (melyhez a tárolókat Beruházó biztosítja) 

- parkolási lehetőség biztosítása 

 

4./ Szerződő felek rögzítik, hogy a látogatók által fizetett díjak teljes egészében az Üzemeltetőt 

illetik meg. 

 

5./ Üzemeltető által vállalt éves látogatószám: minimum 224 fő.   

 

6./ Üzemeltető köteles aktív turisztikai hálózati tagdíjat fizetni, amely az alábbiak szerint 

számítandó: kötelező látogatólétszám, azaz 224 fő x 500 Ft / év. 

 

7./ Üzemeltető köteles a látogatószámról folyamatos adatot szolgáltatni. Üzemeltető köteles a 

látogatólétszámról írásbeli tájékoztatást adni a Beruházó részére, a projekt keretein belül 

kialakítandó monitoring rendszer keretein belül. 

 

8./ Az Üzemeltető köteles a szerződés időtartama alatt az Ingatlan állagát megőrizni és fenntartani 

a birtokbaadási állapotnak megfelelően. 

 

9./ Üzemeltető vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a Magyar Lovas Turisztikai 

Közhasznú Egyesület tagja. 



 

III. A Beruházó jogai és kötelezettségei 
 

1./ A Beruházó a projekt megvalósítási időszakában köteles: 

 

- a Beruházó az Üzemeltető hatékony működése érdekében az Üzemeltető számára szakmai 

felkészítést, képzést biztosít legalább egy alkalommal, ellenérték fizetése nélkül 

- az I/1. pontban meghatározott projekt keretében a különböző üzemeltetők közötti 

együttműködés összehangolása, az egységes hálózat piacra lépésének szakmai támogatása 

Beruházó feladata 

- Beruházó köteles a lovasturisztikai megállópontot feltüntetni a Beruházó által összeállított 

lovastúra csomagajánlatokban és a központi portálon 

- a Beruházó biztosítja a hálózatról szóló információs anyagokat  

- Beruházó gondoskodik a tájékoztató tábla elhelyezéséről a helyszínen 

 

2./ A Beruházó a projekt zárását követően, jelen szerződés időszaka alatt az alábbi szolgáltatások 

nyújtására köteles: 

 

- az I/1. pontban meghatározott projekt keretében a különböző üzemeltetők közötti 

együttműködések összehangolását Beruházó biztosítani köteles 

- Beruházó köteles a lovasturisztikai megállópontot feltüntetni a Beruházó által összeállított 

lovastúra csomagajánlatokban és a központi portálon 

- Beruházó a hálózatról köteles információt szolgáltatni a központi portálon  

 

3./ Beruházó jogosult a szerződésszerű használat ellenőrzésére jelen szerződés fennállása alatt. 

Üzemeltető továbbá tűrni köteles az Irányító Hatóság és egyéb, ellenőrzésre jogosult szervek által 

végrehajtott, a projekthez kapcsolódó ellenőrzést, valamint együttműködni köteles a helyszíni 

ellenőrzést végző szakemberekkel. 

  



IV. Az ingatlan használata, költségviselés 
 

1./ A Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési szerződés fennállása alatt az Ingatlannal 

kapcsolatos minden állagmegőrző és fenntartó költség az Üzemeltetőt terheli. 

 

2./ Az Üzemeltető kizárólag a Beruházó hozzájárulásával jogosult az állagmegőrzésen túli 

beruházásokat eszközölni az Ingatlanon saját költségére. Ezen beruházások után a Beruházóval 

szemben megtérítési igénnyel az Üzemeltető nem élhet a szerződés megszűnése esetén sem.  

 

V. Szerződés időtartama, megszűnése, megszüntetése 
 

1./ A Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési szerződés 2029. szeptember 30-ig hatályos a Felek 

között.   

 

2./ Szerződő felek rögzítik, hogy Feleket a projekt fenntartási időszakában (mely a projekt pénzügyi 

zárásától számított 5 év) a rendes felmondás joga nem illeti meg. A fenntartási időszakot az Irányító 

Hatóság rögzíti. 

 

3./ A Felek rögzítik, hogy a Felek kizárólag abban az esetben jogosultak a szerződéses jogviszonyt 

rendkívüli felmondással megszüntetni, ha bármely fél jelen szerződés szerinti kötelezettségeit 

kirívóan súlyos magatartással megszegi, amellyel figyelmeztetést és határidő tűzését követően sem 

hagy fel.   

 

4./ A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a jelen 

szerződés szerinti üzemeltetési kötelezettségét nem, vagy nem teljeskörűen látja el. A Beruházó 

súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha az Üzemeltető képzésére, szakmai felkészítésére 

vonatkozó kötelezettségének, illetve a Lovasturisztikai megállópont aktív lovasturisztikai hálózat 

részeként történő megjelenítési kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

VI. Vegyes rendelkezések 
 

1./ Az Üzemeltető kijelenti, hogy törvényesen működő egyházi fenntartású köznevelési intézmény, 

szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik. Az Üzemeltető képviselője kijelenti, 

hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, rendelkezik ügyei viteléhez szükséges belátási 

képességgel, szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik. 

2./ A Beruházó kijelenti, hogy a Ptk., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 

jogi személy, szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik.  

A Beruházó képviselője kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, rendelkezik 

ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel, szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás 

alá nem esik. 

3./ A Szerződő Felek jelen szerződés megszerkesztésével a Juhász és Csvila Ügyvédi Irodát (6722 

Szeged, Kálvária sgt. 19.; okiratszerkesztő ügyvéd: Dr. Juhász János, KASZ szám: 36062341) 

bízzák meg, mely megbízást az Ügyvédi Iroda elfogadja. 

4./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat egyben ügyvédi tényvázlatnak 

tekintik. 

5./ A Felek a Pmt. 8. § (1) bek. előírásának megfelelően nyilatkoznak, hogy jelen ügylet során saját 

nevükben járnak el. A Felek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy okiratszerkesztő ügyvéd a Pmt. 

szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról másolatot készítsen, a felek adatait a jelen 

ügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás teljesítése keretében rögzítse, kezelje. 

6./ A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban 

érvényes. Kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy azt kiegészítő 

szóbeli megállapodás közöttük nem jött létre. 



7./ Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

Az esetleges polgári peres eljárásra Felek a Szegedi Járásbíróság, illetve Szegedi Törvényszék 

illetékességét kötik ki.  

8./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadóak. 

 

A Felek jelen szerződést, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, bármilyen kényszertől 

vagy fenyegetéstől mentesen, szabad akaratukból írták alá. 

 

Kelt: ……………., ……………… 

 

 
 

………………………………………. 

Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és 

Óvoda 

képviseletében: Barta József István 

Üzemeltető 

………………………………………. 

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú 

Egyesület 

képviseletében: Lóska János elnök 

Beruházó 
 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

……………………………………… 

 

név: 

 

lakik: 

……………………………………… 

 

név: 

 

lakik: 

 

 


