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Előterjesztés indoklása

A BCE HÖK és az Uni-cornis Egyesület (továbbiakban: Egyesület) az előző év tapasztalatai alapján, valamint az
együttműködés szorosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében közösen kezdeményezi a BCE-BCE HÖK - Unicornis Egyesület között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.
A módosítás legfőbb célja, hogy szorosabb, átláthatóbb és transzparensebb együttműködés jöjjön létre a BCE
HÖK és az Egyesület között, hiszen a két szervezet alapvető céljai megegyeznek, valamint a BCE HÖK bizonyos
feladatait és célkitűzéseit csak az Egyesülettel szorosan együttműködve tudja ellátni és elérni.
Az együttműködés szorosabbá tételére a BCE HÖK és az Egyesület már most is tett intézkedéseket, így a
közelmúltban több, a BCE HÖK-ben feladatot ellátó hallgató lett az Egyesület tagja, valamint a BCE HÖK vezető
tisztségviselői az Egyesület Felügyelő Bizottságában is szerepet kaptak és vállaltak.
Jelen előterjesztéssel a BCE HÖK elsődleges célja, hogy a szorosabb együttműködés garantálva, intézményesítve
és írásban rögzítve legyen. (2.3. pont és 3.2. pont módosításai)
Ugyanakkor van olyan módosítás, ami az elmúlt év működési tapasztalataira épül (2.3. pont és 3.5. pont
módosításai), vagy az egyetemi folyamatok lekövetésére szolgál (2.6. törlése).
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Együttműködési Megállapodás
1. számú módosítás
A Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8. adószám: 15329743-2-43, FI:43814, képviselő: Dr.
Rostoványi ZsoltLánczi András, rektor és Dr. Pavlik Lívia kancellár), mint BCE valamint a BCE Hallgatói
Önkormányzata (képviseli: Szentpáli-Tóth Ádám, elnök), mint BCE HÖK, másrészről az Uni-Cornis Egyesület
(2440 1093 Budapest, Fővám tér 8. adószám: 18627813-2-413, nyilvántartási száma:13-02-0006723, képviselő:
Kubovics Péter, elnök), mint Egyesület, együttes említésük esetén Felek között 2015. év december hónap 15.
napján létrejött együttműködési megállapodáshoz. (Továbbiakban: megállapodás)

Preambulum
A BCE HÖK és az Egyesület az előző év tapasztalatai alapján, valamint az együttműködés szorosabbá és
hatékonyabbá tétele érdekében közösen kezdeményezi a BCE, a BCE HÖK és az Uni-cornis Egyesület között
fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.
A módosítás legfőbb célja, hogy szorosabb, átláthatóbb és transzparensebb együttműködés jöjjön létre a BCE
HÖK és az Egyesület között, hiszen a két szervezet alapvető céljai megegyeznek, valamint a BCE HÖK bizonyos
feladatait és célkitűzéseit csak az Egyesülettel szorosan együttműködve tudja ellátni és elérni.
Felek az alábbi módosításokban állapodnak meg:
1. Az együttműködök adatai a jelen módosításban feltüntetettek szerint változnak.
2. A megállapodás 2.3. pontja erre a szövegezésre módosul: A BCE HÖK referenseinek egyetértésével az
Egyesület az adott referenshez tartozó szakterületen közreműködhet különböző rendezvények,
aktivitások, kirándulások szervezésében, szolgáltatások nyújtásában.
3. A megállapodás 2.6. pontja törlésre kerül.
4. A megállapodás 3.2. pont szövegezése erre módosul:
Felek megállapodnak, hogy BCE az Egyesület irataiba írásbeli kérésre 15 napon belül
betekinthet, és évente könyvvizsgálatot kérhet. Az Egyesület számviteli szolgáltatóját a BCE
jóváhagyásával választja ki. Az Egyesület az éves költségvetését és beszámolóját a BCE számára az
Egyesületi közgyűlés elfogadása után 15 napon belül tájékoztatásul megküldi. Az Egyesület beszámolási
kötelezettséggel tartozik BCE HÖK Küldöttgyűlése felé. Felek rögzítik, hogy az együttműködés fejlesztése
érdekében vállalják:
- Az Egyesület a felügyelőbizottságának tagjait az BCE HÖK javaslata alapján választja.
- Az BCE HÖK rendezvényszervezési munkacsoportjának tagjai felé előírja a tagságot az
Egyesületben.
- Az BCE HÖK referenseinek javasolja a tagságot az Egyesületben.
5. A megállapodás 3.5. pont szövegezése erre módosul:
Az adott üzleti évről legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-ig az Egyesület köteles egy előzetes,
egyszerűsített éves beszámolót összeállítani. Amennyiben az Egyesület tárgyévi záró mérlegének
eredménytartaléka pozitív, a 2.4. pontban rögzített névhasználati díj nélkül számított adózás előtti
eredményének 90%-a az Egyetem által kiszámlázandó névhasználati díj címén. Amennyiben a tárgyév
záró mérlegének eredménytartaléka negatív, akkor a negatív eredménytartalék és a névhasználati díj
nélkül számított tárgyévi adózás előtti eredmény együttes összegének 90%-a az Egyetem által
kiszámlázandó névhasználati díj címén. A névhasználat előzőekben meghatározott ellenértékét a
lezárandó üzleti évhez kapcsolódóan, azaz december 31-ei teljesítéssel a BCE leszámlázza az Egyesület
felé, amelyet az Egyesület legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig köteles a BCE 1003200000282857-00000000 számú számlájára átutalni.
6. A megállapodás 5.1. pontjában meghatározott kapcsolattartók az alábbiak szerint változnak:
BCE részéről:
Név:
Tiringer Ákos
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Beosztás:
Közgáz Campus Igazgató
e-mail cím:
akos.tiringer@uni-corvinus.hu
Mobil:
+36 20 / 483 39 75
BCE HÖK részéről:
Név:
Szentpáli-Tóth Ádám
Beosztás:
elnök
e-mail cím:
adam.szentpali-toth@bcehok.hu
Mobil:
+36 70 / 427 68 13
Egyesület részéről:
Név:
Kubovics Péter
Beosztás:
elnök
e-mail cím:
peter.kubovics@bcehok.hu
Mobil:
+36 30 / 955 50 33
7. A megállapodásban minden helyen az EHÖK kifejezetést BCE HÖk kifejezésre cserélik.
8. A jelen módosítást a Felek közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen módosítás aláírására
jogosultak, ügyleti akarati képességgel rendelkeznek.
9. Jelen módosítás négy (4) példányban készült. A megállapodásból két (2) példány BCE-t, egy(1) példány
az BCE HÖK-öt és egy(1) példány az Egyesületet illeti meg.
Budapest IX., 2017. év január ……

…………….............................................................
Dr. Lánczi András és Dr. Pavlik Lívia,
részéről

..........................................................
Kubovics Péter
rektor
kancellár elnök
BCE részéről Egyesület

Pénzügyileg ellenjegyzete:

…………………………….....................

………………………………………………………….
Szentpáli-Tóth Ádám
elnök
BCE HÖK
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-------------------Az 1. számó módosítás után egységesített megállapodás szövegezése---------------------EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8. adószám: 15329743-2-43, FI:43814, képviselő: Dr.
Rostoványi ZsoltLánczi András, rektor és Dr. Pavlik Lívia kancellár), mint BCE
valamint a
BCE Hallgatói Önkormányzata (képviseli: Kaizinger Tamás TöhötömSzentpáli-Tóth Ádám, elnök), mint
EHÖKBCE HÖK
másrészről az
Uni-Cornis Egyesület (2440 1093 Budapest, Fővám tér 8.Százhalombatta, József Attila utca 10, adószám:
18627813-2-413, nyilvántartási száma:13-02-0006723, képviselő: Kubovics Péter, elnök meghatalmazott), mint
Egyesület,
együttes említésük esetén Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy az Egyesület a BCE, valamint a BCE Hallgatói Önkormányzata (EHÖKBCE HÖK) közös
kezdeményezésére a BCE alapfeladatai ellátásának elősegítésére jött létre. Az Egyesület alapító okiratában e
célnak a körében határozták meg az alapító tagok, hogy az Egyesület elsődlegesen a BCE hallgatói, oktatói,
közalkalmazottai számára szervez és bonyolít kulturális, valamint sport rendezvényeket. Az Egyesület
alapszabálya a BCE hallgatói, oktatói és közalkalmazottai számára ad lehetőséget az egyesületi taggá válásra.
2. Az együttműködés tárgya
2.1 Felek megállapodnak, hogy a BCE hallgatói rendezvény naptárát a BCE az EHÖKBCE HÖK-kel együtt állapítja
meg minden év január 31. napjáig, melyhez az Egyesület javaslattal élhet. A Felek ebből jelölik ki azon hallgatói
rendezvényeket, amelyben az Egyesület segítő közreműködését igényli BCE és az EHÖKBCE HÖK. Az ilyen
rendezvények esetében a teljes rendezvényszervezői felelősség az Egyesületé, azok szervezésében az Egyesület
teljes körűen jár el a saját nevében.
2.2. Az Egyesület a 2.1. pontban elfogadott rendezvénynaptárhoz igazodóan, abban rögzített rendezvényeken
túlmenően kizárólag a BCE jóváhagyásával szervezhet további rendezvényeket.
2.3. Az EHÖKBCE HÖK adott Külügyi referenseinekének egyetértésével az Egyesület a BCE az adott referenshez
tartozó szakterületen közreműködhet különböző rendezvények, aktivitások, kirándulásokkülföldi hallgatói számára
kirándulásokat szervezésében, szolgáltatások nyújtásábanhet.
2.4. Az Egyesület a rendezvények szervezése körében a BCE által meghatározott rendezvény elnevezést csak a
BCE javára és/vagy érdekkörében használhatja. A 2.2. pontban meghatározott rendezvények esetében a „Közgáz”
vagy „KözGÁZ!” vagy bármely más, a BCE-re utaló elnevezést/szóhasználatot egy-egy rendezvény
elnevezésében/kommunikációjában az Egyesület csak és kizárólag a BCE és az EHÖKBCE HÖK jóváhagyásával
használhatja. A névhasználatért cserébe az Egyesület névhasználati díjat fizet BCE-nek a 3.5. pontban
meghatározottak szerint.
2.5 Az Egyesület a rendezvények szervezése és lebonyolítása körében az EHÖKBCE HÖK-kel és a BCE megadott
szervezeti egységeivel együttműködni köteles. A BCE hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület által szervezett
rendezvények közül a BCE javára szervezett és/vagy érdekkörébe tartozó rendezvények esetében a BCE egyetemi
és kari off–line, on-line kommunikációs/hirdetési felületein a Felek által egyeztetett tartalommal külön díjazás nélkül
információk jelenhetnek meg.

6
2.6. A BCE-n az EHÖK gondozásában lévő folyóiratok, például, de nem kizárólagosan a Közgazdász újság,
corvinus offline, erasmus offline, gólya offline (ezek mind print lapok, némelyik angol nyelven is megjelenik,
amennyiben az EHÖK költségvetése lehetővé teszi) esetében, az Egyesület az alapszabályában megfogalmazott
célokkal összhangban éves szinten bruttó 500.000 Ft összeg erejéig a tördelési költségek átvállalásával támogatja
a kiadványok megjelenését.
2.76. Amennyiben bármelyik Fél – akár a neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban
foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles a másik Felet értesíteni, és ezzel egyidejűleg írásban
benyújtani a program-, illetve határidő módosítási kérelmét.
2.87. Az Egyesületet az együttműködés megvalósítása körében a hatályos jogszabályokon felül a BCE belső
szabályzatai és vezetői utasításai is kötik, melyek megismerését a jelen megállapodás aláírásával elismer.
3. Az együttműködés feltételei
3.1. Felek megállapodnak, hogy BCE az Egyesület számára – a BCE-vel kötött székhelyhasználati szerződésben
rögzített feltételek szerint – működéséhez székhelyet biztosít. Az Egyesület további tevékenységéhez szükséges
jelen megállapodásban nem szereplő BCE erőforrásait külön szerződések alapján ellenérték fejében veheti
igénybe.
3.2. Felek megállapodnak, hogy BCE az Egyesület irataiba írásbeli kérésre 15 napon belül betekinthet, és évente
könyvvizsgálatot kérhet. Az Egyesület számviteli szolgáltatóját a BCE jóváhagyásával választja ki. Az Egyesület
az éves költségvetését és beszámolóját a BCE számára az Egyesületi közgyűlés elfogadása után 15 napon belül
tájékoztatásul megküldi. Az Egyesület beszámolási kötelezettséggel tartozik EHÖKBCE HÖK Kküldöttgyűlése felé.
Felek rögzítik, hogy az együttműködés fejlesztése érdekében vállalják:
-

Az Egyesület a felügyelőbizottságának tagjait az EHÖKBCE HÖK javaslata alapján választja.
Az EHÖKBCE HÖK rendezvényszervezési munkacsoportjának tagjai felé előírja a tagságot az
Egyesületben.
Az EHÖKBCE HÖK referenseinek javasolja a tagságot az Egyesületben.

3.3. BCE és az Egyesület közreműködésében megvalósuló rendezvények esetében a Felek megállapodnak abban,
hogy egy-egy rendezvény költségvetését és a Felek közreműködésének mértékét és tartalmát egyeztetik, melynek
során az alábbiak szerint járnak el.
3.4. BCE a rendezvények megvalósításában saját nevében vállalt kötelezettségeit az 51/2007. (III. 26.) a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
kormányrendeletben meghatározott – a BCE költségvetésében az EHÖKBCE HÖK pénzügyi keretei között
elfogadott – kulturális normatíva összegéből finanszírozza.
3.4.1. A 3.3. pontban meghatározott rendezvények esetében, az adott rendezvény lebonyolítását követő 15
napon belül a Felek pénzügyileg elszámolnak. Abban az esetben, ha az Egyesületnél a rendezvény közvetlen
bevételei meghaladják a rendezvényhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat, akkor a BCE a rendezvény
megvalósításában előzetesen vállalt költségeit – a rendezvény kapcsán az Egyesületnél keletkező
többletbevétel erejéig – közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza az Egyesület felé, azaz a BCE-nek ezen
esetben részben/egészében megtérül a rendezvényhez kapcsolódóan felmerült költsége. A rendezvényen a
továbbszámlázott költségek levonása után esetlegesen fennmaradó pozitív eredménye adott éven belül a 3.3.
pontbeli rendezvények finanszírozására használható fel. Az eredmény ettől eltérő cél szerinti felhasználására
az Egyesület – írásbeli indoklás alapján – a BCE által jóváhagyott keretek között jogosult.
3.4.2. Amennyiben a rendezvényen elért bevételek a rendezvényhez kapcsolódó közvetlen költségeket nem
fedezik, úgy a BCE-t további kötelezettségek nem terhelik az előzetesen egyeztetett és saját nevében vállalt
kötelezettségeken túlmenően.
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3.5. Az adott üzleti évről legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-ig az Egyesület köteles egy előzetes,
egyszerűsített éves beszámolót összeállítani. Amennyiben, amelyben az Egyesület tárgyévi záró mérlegének
eredménytartaléka pozitív, a 2.4. pontban rögzített névhasználati díj nélkül számított adózás előtti
eredményének 90%-a az Egyetem által kiszámlázandó névhasználati díj címén. Amennyiben a tárgyév záró
mérlegének eredménytartaléka negatív, akkor a negatív eredménytartalék és a névhasználati díj nélkül
számított tárgyévi adózás előtti eredménytartalék együttes összegének 90%-a az Egyetem által kiszámlázandó
névhasználati díj címén. .kimutatott pozitív kumulált eredmény 90%-a BCE-t illeti meg a 2.3. pontban rögzített
névhasználat jogcímén. A névhasználat előzőekben meghatározott ellenértékét a lezárandó üzleti évhez
kapcsolódóan, azaz december 31-ei teljesítéssel a BCE leszámlázza az Egyesület felé, amelyet az Egyesület
legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig köteles a BCE 10032000-00282857-00000000 számú számlájára
átutalni.
3.6. Az Egyesület az alapító okiratában a megszűnése esetére kiköti, hogy az Egyesület vagyonát másik BCE
hallgatói, oktatói, közalkalmazotti egyesülete javára ajánlja fel.
4. A megállapodás hatálya
4.1. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik, de azt minden év december 15. napjáig felülvizsgálják
és szükség esetén írásban módosítják. A 3.5. pont hatálya a 2015-ös üzleti évre is kiterjed.
4.2. A jelen megállapodást a rendes felmondás körében bármelyik Fél írásban 90 napos felmondási idővel
felmondhatja.
4.3. A megállapodást a rendkívüli felmondás körében bármelyik Fél a másik Fél jelen megállapodás megszegése
miatt 15 napos felmondási idővel indokolással felmondhatja. Amennyiben az együttműködés megszüntetése
veszélyezteti az Egyesület elsődleges céljának teljesülését, úgy az Egyesület a saját megszüntetését napirendre
tűző Közgyűlést köteles összehívni 15 napon belül.
4.4 Szerződésszegésnek minősül különösen az Egyesület részéről a jogszabályok, a BCE szabályzatok
megszegése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az
ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint
tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása.
4.5. Felek a megállapodás bármely okból történő megszüntetése esetén 15 napon belül kötelesek egymással
elszámolni.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Jelen megállapodás végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult:
BCE részéről:
Név:
Beosztás:
e-mail cím:
Mobil:

Tiringer Ákos
Közgáz Campus Igazgató
akos.tiringer@uni-corvinus.hu
+36 20 / 483 39 75

EHÖKBCE HÖK részéről:
Név:
Beosztás:
e-mail cím:
Mobil:

Szentpáli-Tóth ÁdámKaiczinger Tamás Töhötöm
elnök
adam.szentpali-toth@bcehok.hu
+36 70 / 427 68 13

Egyesület részéről:
Név:
Beosztás:
e-mail cím:
Mobil:

Kubovics Péter
alelnök
peter.kubovics@bcehok.hu
+36 30 / 955 50 33
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Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban, a megjelölt kapcsolattartónak,
vagy a Felek által kijelölt más személynek az e célra megadott címére kell teljesíteni. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást. Ennek elmaradásáért Felek felelősséggel
tartoznak.
5.2. Az értesítés közöltnek tekinthető:
a) személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az aláírással igazolt átadás időpontjában,
b) tértivevényes levél a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy akkor, ha az „nem kereste” vagy
az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza,
c) ajánlott levél a postára adás napját követő 5. napon,
d) e-mail, amikor a címzett kapcsolattartó a levél olvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek
elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon (kivéve a távollétről való értesítés
esetét) visszaigazolt megnyitás időpontjában.
5.3. E-mailen nem lehet érvényesen közölni a megállapodás megkötésére, módosítására, megszüntetésére, a
teljesítés igazolására, jogról való lemondásra, jog elismerésére, kötelezettség vállalására, vagy egyezségkötésre
vonatkozó nyilatkozatokat.
5.4. Sürgős döntést, intézkedést igénylő esetben az értesítést rövid úton (elsősorban telefonon és/vagy e-mailben)
is meg kell tenni, majd azt írásban megerősíteni.
5.5. Megbízó államháztartási intézményként kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint
átlátható szervezettel köthet szerződést, melynek igazolására Megbízott köteles a szerződéshez kapcsolódóan az
1. sz. mellékletként csatolt átláthatósági nyilatkozatot kitölteni. Megbízott köteles haladéktalanul tájékoztatást adni
arról, ha a megküldött átláthatósági nyilatkozat tartalmában változás áll be. Amennyiben az átláthatósági
követelmények a Megbízottal szemben nem teljesülnek a szerződés aláírásakor, úgy a szerződés nem jön létre.
Amennyiben a szerződés teljesítése során következik be olyan változás, amely alapján a Megbízott nem minősül
a továbbiakban átláthatónak, úgy a szerződés a törvény erejénél fogva azonnali hatállyal felmondható, illetve attól
Megbízó jogosult azonnali hatállyal elállni. A szerződés ilyen módon történő megszűnése, avagy megszüntetése
Megbízott érdekkörébe tartozó oknak minősül.
5.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (Nftv.),
a Ptk. rendelkezései az irányadók.
5.7. Felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni, amennyiben Felek 60 napon belül
nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezőnek tartják jelen
megállapodásból származó jogviták eldöntésében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 36. § (2)
bekezdés alapján az ügyletkötés helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.
5.8. A jelen megállapodást a Felek közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására jogosultak,
ügyleti akarati képességgel rendelkeznek.

5.99. Jelen megállapodás négy (4) példányban készült . A megállapodásból két (2) példány BCE-t, egy(1) példány
az EHÖKBCE HÖK-öt és egy(1) példány az Egyesületet illeti meg.
Budapest IX., 20175. év ……

…………….............................................................
Dr. Lánczi András és Dr. Pavlik Lívia,

..........................................................
Kubovics Péter
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rektor

kancellár
BCE részéről

elnök
Egyesület részéről

Pénzügyileg ellenjegyzete:
…………………………….....................

………………………………………………………….
Szentpáli-Tóth Ádám
elnök
BCE HÖK

