Megállapodás
Mely létrejött egyrészről a
Cég név: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége - MLSZKSZ
Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Adószáma: 18177741-2-43
Képviseli: Bíró Koppány Ajtony főtitkár
mint Szervező között
másrészről
Cég név: Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Vámraktár utca 3.
Adószáma: 11622219-2-09
Képviseli: Fülöp Zsolt Károly ügyvezető igazgató
mint Támogató,
a következőkben részletezett feltételekkel:
1. A megállapodás tárgya:
A Támogató támogatja a Szervező által, 2022. június 15-én megszervezésre kerülő MLSZKSZ 20 éves születésnapi partner találkozót, amely Lázár Lovasparkban kerül megrendezésre.
2. A Szervező vállalja:
2.1.
2.2.
2.3.

A Támogató számára biztosítja MLSZKSZ 20 éves születésnapi partner találkozó „Támogató” fokozatú” címet.
Heti hírlevélben, a partner találkozó hírei között, valamint az MLSZKSZ honlapján a Támogató megjelenítését,
Céges logó szerepeltetése a partner találkozó által felhasznált reklámfelületeken.

3. A Támogató vállalja:
3.1.

Logóját elektronikus formában mihamarabb, de legkésőbb 2022. május 28-ig, eljuttatja az Szervező
mlszksz@mlszksz.hu email címére,

3.2.

A partner találkozóra szánt reklám és kiállítási anyagait, a helyszínen kiállítandó roll-upját, emblémával
ellátott zászlaját legkésőbb a partner találkozó napján, reggel 8.00 óráig, a helyszínére eljuttatja.

3.3.

Az 2. pontban meghatározottak ellenértékeként 2.100.000,- Ft+ÁFA, azaz kettőmillió-egyszázezer forint
plusz ÁFA, 2022 május 28.-ig kiállított, az MLSZKSZ által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 8 banki napon belül átutal az OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11706016-20809928 számú
számlájára.

4. Titoktartás
4.1.

Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatóval való kapcsolata során, számára ismertté vált
üzleti és üzemi titkokat megtartja.

4.2.

Felek kijelentik továbbá, hogy jelen megállapodás teljesítése során egymás működéséről, szervezetéről
stb. tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására.
Kivételt képez ezen kötelezettség alól az az eset, amikor valamelyik felet bíróság vagy más hatóság kötelezi ilyen információ nyilvánosságra hozatalára.

4.3.

Egyik félnek sem áll jogában nyilvánosságra hozni jelen szerződés feltételeit a másik fél előzetes írásos
engedélye nélkül.

4.4.

A 4. pont rendelkezései a szerződés megszűnése esetén is hatályban maradnak.

5. Egyebek
5.1.

A megállapodás egyszeri alkalomra, fenti eseményre szól, mely az aláírás napján lép hatályba és az utána
átadott teljesítésigazolással a megállapodás hatályát veszti.

5.2.

A megállapodás során felmerülő vitás kérdéseket a felek megkísérlik elsődlegesen egyeztetés útján elrendezni.

5.3.

Vitás esetekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

5.4.

A szerződés kizárólag közös megegyezéssel írásban módosítható.

5.5.

Jelen szerződés 2 példányban készült. A szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírták

Budapest, 2022. május 16.
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