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1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
A KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ  

(2018-20-RSZTOP-K-KONV) 

 
amely létrejött egyrészről  
 
a Hajléktalanokért Közalapítvány  
székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3. 
adószám: 18018521-1-42 

bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0003104 
képviseli: Varga Péter igazgató 
mint az RSZTOP--3.1.1-16-2016-00001 programot megvalósító szervezet, a továbbiakban: 
Közalapítvány 
 
másrészről 
szervezet neve:  
székhelye:  
adószám:  
bírósági nyilvántartási szám:  
számlavezető pénzintézet neve:  
bankszámlaszám:  
 
mint együttműködő partner, a továbbiakban: Együttműködő Partner 
a továbbiakban a Közalapítvány és Együttműködő Partner együttesen: Felek 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.  
 

ELŐZMÉNYEK 
 
(A) Felek rögzítik, hogy a Közalapítvány a 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján vesz részt az 

Rászorult Személyeket Támogató Operatív Program végrehajtásában, és ennek megfelelően 

támogatásban részesül a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása elnevezésű, 

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú számú projekt (a továbbiakban: Projekt) 

megvalósítására. A Közalapítvány a program végrehajtása keretében 2018. január 2. és 2020. január 1. 

között a konvergencia régiókban az együttműködő partnerei részvételével, a hajléktalan emberek 

részére történő, napi egyszeri étkezés biztosítása mellett meghívásos pályázati eljárás keretében ún. 

kísérő intézkedések programot valósít meg.  
 

(B) A kísérő intézkedések program keretében az Együttműködő Partner biztosítja és garantálja a 
meghívásos pályázati felhívásban előírt, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket valamint a 
szolgáltatás elérhetőségét az Együttműködő Partner ellátási területén élő hajléktalan emberek 
(továbbiakban: Célcsoport) számára. 

 (C) Az (A) és (B) pontban jelöltek alapján a Közalapítvány2017. október 2-án meghívásos pályázati 
felhívást tett közzé az együttműködő partnerei részére a hajléktalan emberek számára a Projekt 
keretében történő kísérő intézkedések szolgáltatás nyújtására. A felhívásra Együttműködő Partner 
érvényes együttműködési ajánlatot nyújtott be, mely ajánlatot a 
Közalapítvány elfogadott, így Együttműködő Partner a Projekt 
lebonyolításában történő együttműködésre, a kísérő intézkedések program 
megvalósítására kiválasztásra került.  A Közalapítvány a pályázati 
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felhívásban foglaltak szerint döntést hozott a kísérő intézkedési programok végrehajtására vonatkozó 
megállapodás megkötésére az Együttműködő Partnerrel.  

A FELEK MEGÁLLAPODÁSA 

1. A kísérő intézkedés program végrehajtása érdekében a Közalapítvány vállalja, hogy 
munkaszerződés vagy megbízási szerződés keretében foglalkoztatja a pszichiátriai/addiktológiai/ 
mentálhigiénés szakellátást nyújtó szakembert (továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató munkabérét, 
megbízási díját és azok járulékait teljes egészében a Közalapítvány biztosítja. A Szolgáltató 
meghatározott óraszámban és az együttműködési ajánlatban (pályázati adatlapon) feltüntetett főbb 
szakmai tartalommal valamint az ott javasolt tevékenységi tartalommal nyújtja kísérő intézkedések 
szolgáltatásait. A Közalapítvány és az Együttműködő Partner előzetesen egyeztet a Szolgáltató 
személyéről. 

A kísérő intézkedés program végrehajtása érdekében Együttműködő Partner vállalja, hogy a 
meghívásos pályázati eljárás keretében az általa benyújtott és a Közalapítvány által elfogadott 
ajánlattételben szereplő szolgáltatási alkalmak időszakában biztosítja a kísérő intézkedés szolgáltatás 
nyújtásához szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő intézményi, tárgyi és személyi feltételeket 
jelen megállapodás 2. pontjában, valamint a „Felhívás” 2.2 pontjában kifejtett feltételek szerint. 

Felek rögzítik, hogy az Előzmények (C) pontjában bemutatott Együttműködési Megállapodást 
megalapozó pályázati felhívást és az Együttműködő Partner által benyújtott együttműködési ajánlatot 
jelen megállapodás elválaszthatatlan részének tekintik. Azokban a kérdésekben, melyekről jelen 
megállapodás külön nem rendelkezik Felek a pályázati felhívásban és az együttműködési ajánlatban 
foglaltak szerint járnak el.  

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az Együttműködő Partner által biztosított helyszíneken 
történő  kísérő intézkedések szolgáltatás megvalósulásának  kezdő időpontjától számítva legalább 6 
havonta (a projekt időszakában legalább 3 alkalommal) személyes konzultációt tartanak és 
felülvizsgálják a kísérő intézkedés szolgáltatás nyújtás szakmai tartalmát, és  annak megvalósulását. 
 

2. Együttműködő Partner kötelezettségei 

a) Együttműködő Partner a kísérő intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmára vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi feltételeket garantál és saját forrásból biztosítja a 
program sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi, nála felmerülő személyi és egyéb 
költséget. 

b) Együttműködő Partner biztosítja a kísérő intézkedések szolgáltatás helyszínét, a szolgáltatáshoz 
szükséges helyiségét. Amennyiben a szolgáltatás tartalma miatt szükséges, lefolytatja a 
szolgáltatásnyújtás helyiségére vonatkozó hatályos, jogszabályoknak megfelelő 
engedélyeztetési eljárást, valamint ellenőrzi az arra vonatkozó engedélyek érvényességét, 
illetve biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtásának céljára szolgáló helyiség jelen megállapodás 
hatálya alatt folyamatosan megfeleljen a vonatkozó jogszabályi felételeknek  

c) Együttműködő Partner a Szolgáltató által nyújtott pszichiátriai/pszichológiai/ addiktológia/ 
mentálhigiénés szolgáltatás alkalmak kezelésbe vételt célzó és/vagy terápiás szolgáltatásait 
hozzáférhetővé teszi az ellátási területen élő hajléktalan emberek részére. 

d) Együttműködő Partner biztosítja a kísérő intézkedések szolgáltatás helyszínén az irattartásra 
vonatkozó jogszabályi feltételeket és az ahhoz kapcsolódó tárgyi feltételeket (pl.: zárható 
szekrény). 
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e) Amennyiben szükséges, Együttműködő Partner biztosítja a kísérő intézkedések szolgáltatás 

helyiségében az internet hozzáférést és a szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi és 
elektronikai berendezéseket (lásd: laptop, asztali számítógép, nyomtató, scanner) és az ezekhez 
való akadálymentes hozzáférését a Szolgáltató számára. 

f) Együttműködő Partner együttműködik a Szolgáltatóval. Amennyiben a Szolgáltató 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen kifogást észlel, vagy egyéb, a jelen megállapodás 
teljesítését érdemben befolyásoló észrevétele van, úgy azt a Közalapítvány részére egy napon 
belül jelezni köteles 

g) Együttműködő Partner biztosítja, hogy Célcsoport igénybe vehesse a kísérő intézkedés 
szolgáltatásait.  

h) Együttműködő Partner  a 3. számú mellékletben nyilatkozik a tervezett szolgáltatási mutatókról. 
i) Együttműködő Partner köteles a kísérő intézkedések szolgáltatás megvalósulásáról havi egy 

alkalommal írásban, elektronikus úton tájékoztatni a Közalapítványt az általa meghatározott 
módon és időben. 

j) Együttműködő Partner a jelen Együttműködési megállapodással kapcsolatos minden okiratot 
legalább a program zárásának határidejéig megőriz, és lehetővé teszi, hogy a Közalapítvány 
illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Európai Bizottság és ezen szervek 
képviselői azokba betekintsenek, ezt követően a vonatkozó okiratokat átadja az RSZTOP 
Projektiroda részére, további megőrzésre 

k) Együttműködő Partner a kísérő intézkedések program szolgáltatásáról való tájékoztatást üzleti 
titok címén nem tagadja meg  

l) Az Együttműködő Partner a Projekttel kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban 
(nyomtatott-, vagy elektronikus kiadvány, prezentáció, adatbázis, írott-, vagy elektronikus sajtó, 
média megjelenés, stb.) megnevezi a támogatást biztosító „A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot” (FEAD) , és lehetőség szerint feltünteti a 
támogatáshoz kapcsolódó arculati elemeket, azaz az Unió jelképét, valamint az Unióra és az 
Alapra utaló hivatkozást, 

m) Együttműködő Partner az együttműködési ajánlat 2. számú mellékletében nyilatkozik a 
képviseletét ellátó, a kapcsolattartó és programfelelős személyekről. A kapcsolattartó felelős a 
kísérő intézkedések szolgáltatás nyújtásának időszakában a program nyomon követéséért és a 
Közalapítvánnyal való együttműködésért. A programfelelős a program szakmai megvalósulását 
a feladatai tekintetében koordinálja, szervezi az Együttműködő Partner intézményében. A 
képviselő, a kapcsolattartó és a programfelelős feladatait egy személy is elláthatja. 
 

3. Együttműködő Partner jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy  
a) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat, dokumentumokat a Közalapítvány havi 

rendszerességgel, elektronikus- és postai úton megkapja, nyilvántartsa és a program teljesítés 
érdekében azokat statisztikai célra felhasználja (lásd.: „Felhívás” 2.2 pontja), 

b) a szolgáltatás jogszabályoknak megfelelő nyújtását a Közalapítvány és/vagy megbízottja, 
valamint a jogszabályban feljogosított állami szervek és Európai Uniós szervek ellenőrizzék, 
ennek során a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos dokumentumokba betekintsenek, 

c) a Közalapítvány és/vagy megbízottja helyszíni szakmai ellenőrzést végezzen, amelynek része a 
tapasztalati interjú a Programfelelőssel, a Kapcsolattartóval, az intézmény szociális 
munkatársaival, és a szolgáltatást igénybevevő személyekkel, 

d) A Közalapítvány a kísérő intézkedés megvalósításhoz kapcsolódó dokumentációt valamint a 
szolgáltatás Célcsoport részére történő nyújtását a szolgáltatás kezdő időpontjától a program 
zárásának határidejéig ellenőrizze, ezt követően ezt követően a 
vonatkozó okiratokat átadja az RSZTOP Projektiroda részére, 
további megőrzésre. 
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4. Együttműködő Partner tudomásul veszi, hogy: 

a) az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervei, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az európai uniós támogatások irányító hatóságai valamint az Állami 
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a kísérő intézkedés jogszerű és 
szerződésszerű megvalósítását ellenőrizheti, 

b)  köteles az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes 
szervezetei, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 
szerv, a Magyar Államkincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a 
kifizető hatóság képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő 
dokumentumok, a program megvalósítását igazoló okmányok, rendelkezésre bocsátásával, a 
kísérő intézkedés program teljesítésének vizsgálatában – segíteni, 

c) köteles biztosítani, hogy a Közalapítvány és/vagy megbízottja a szolgáltatás kezdő időpontjától 
a program zárásának határidejéig a szolgáltatás jogszerűségét – beleértve a jelen szerződésnek 
való megfelelőségét is – bármikor, bárhol folyamatosan ellenőrizze, 

d) A jelen megállapodás módosítására a szakmai indoklással ellátott módosítási kérelem 
benyújtásával van lehetőség. 

 

5. Együttműködő Partner – a tudomására jutástól számított nyolc napon belül - írásbeli bejelentési 
kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen megállapodásban szereplő adatban, egyéb 
körülményben, a meghívásos pályázati felhívásban meghatározott vagy jelen megállapodásban rögzített 
feltételeiben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a megállapodás teljesítését, eredeti 
céljának megvalósulását, Együttműködő Partner jogállását. 
 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban meghatározott szolgáltatás nem teljesítése 
esetén Együttműködő Partnernek haladék nélküli jelzési kötelezettsége van a Közalapítvány felé.  
 

- A jelzési kötelezettség haladéktalan, a szolgáltatás nem teljesítése / nem teljesülése esetén 
azonnali hatályú.  

- A jelzés írásban történik, az együttműködési megállapodásban a program felelőseként és vagy 
kapcsolattartójaként kijelölt személy által leírt feljegyzés alapján.  

- A feljegyzésnek tartalmaznia kell a nem teljesítés okát, idejét, időtartamát, körülményeit, 
valamint a nem teljesítésért felelős személy nevét és munkakörét.  

- A feljegyzés szkennelt példánya elektronikus úton kerül azonnali megküldésre az RSZTOP 

Projektiroda felé, eredeti példánya pedig postai úton 

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Együttműködő Partner a jelen megállapodásban 
rögzített kötelezettségvállalása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, úgy azt haladéktalanul köteles 
a Közalapítványnak írásban, elektronikus úton megküldve bejelenteni. A szolgáltatás nyújtásának 
lehetetlenné válása esetén Együttműködő Partner törekszik a Közalapítványt segíteni a szolgáltatás 
nyújtás, lehetőleg az Együttműködő Partner ellátási területén lévő, más hajléktalan ellátó intézményébe 
történő áthelyezésében. 
 

8. Együttműködő Partner a visszafizetési kötelezettség biztosítására biztosítékként azonnali beszedési 
megbízást köteles adni a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a bankszámlájáról történő azonnali 
beszedésre, arra az esetre, ha a jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás Együttműködő 
Partnernek felróható nem teljesítése miatt a Közalapítványnak a támogató felé visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik. Az Együttműködő Partner visszafizetési kötelezettsége azonos mértékű a 
Közalapítvány támogató felé keletkező, igazolhatóan az Együttműködő 
Partner mulasztásából származó visszafizetési kötelezettségével.  
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9. Felek a jelen megállapodást határozott időtartamra, 2018. január 2. és 2020 január 1. közötti 
időszakra kötik, amely időtartamon belül a szolgáltatás nyújtása megtörténik.   
 

 

10. Együttműködő Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa benyújtott és a Közalapítvány 

által elfogadott Együttműködési Ajánlatban foglalt szolgáltatási tevékenységek megvalósítását 

mindkét fél együttműködése ellenére, külső kényszerítő körülmények miatt nem tudja megvalósítani, 

úgy abban az esetben Együttműködő Partner a program megvalósítása érdekében együttműködésre 

kötelezett a meglévő szolgáltatási tevékenységek és szolgáltatási folyamatok módosításában és a 

megvalósítható szolgáltatási tevékenységek és szolgáltatási folyamatok kidolgozásában. 

 
11. Az Együttműködő Partner által biztosított helyszíneken, a Célcsoport részére nyújtott kísérő 
intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmát és annak megvalósulását a Felek folyamatosan nyomon 
követik, az azzal kapcsolatos észrevételeiket jelzik egymásnak, indokolt esetben egyeztetnek a  szakmai 
tartalom módosításáról. Felek folyamatosan törekednek a Célcsoport részére történő kísérő 
intézkedés szolgáltatás nyújtás tervezett eredményeinek elérésére. 

12. Amennyiben a Közalapítvány és Szolgáltató közötti munka/megbízási jogviszony megszűnik, a 
Közalapítvány az Együttműködő Partnerrel egyeztetve másik Szolgáltatót alkalmaz a szolgáltatás 
megvalósításra.  

 
13. Felek megállapodnak abban, hogy a Közalapítvány jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal 
felmondani, vagy attól elállni az alábbi esetekben: 

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az Együttműködő Partner a jelen megállapodás 
megkötésére vonatkozó döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 
adatot szolgáltatott; 

b) Együttműködő Partnerrel szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul; 

c) Együttműködő Partner a jogszabályokban, a meghívásos pályázati felhívásban a jelen 
megállapodásban a megállapodás feltételeként előírt megkötésének feltételeként vagy 
egyébként előírt bármely nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy 
bármely megtett nyilatkozatát visszavonja; 

d) Együttműködő Partner a tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 
e) Együttműködő Partner a jelen megállapodásban foglalt, vagy jogszabályban előírt 

kötelezettségeit megszegi,  
f) a megállapodástól való elállásnak vagy annak felmondásának a megállapodásban vagy 

jogszabályban meghatározott egyéb feltétele bekövetkezik. 
 

14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás felmondására Együttműködő Partner csak 
abban az esetben jogosult, ha annak teljesítésére a megállapodás aláírásakor előre nem látható és rajta 
kívül álló okból nem képes.  
 

15. Együttműködő Partner vállalja, hogy jelen szerződés aláírását követő 20 munkanapon belül az 

együttműködési ajánlat 2. sz. mellékletét képező Nyilatkozatában nyilatkozik a képviseletében eljáró 

személyekről, az általa kijelölt programfelelősről és kapcsolattartóról. Amennyiben az Együttműködő 

Partner képviseletében nem a nyilatkozatban felsorolt személyek járnak el, 

az Együttműködő Partner tudomásul veszi, hogy a kísérő intézkedések 
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szolgáltatás biztosításával kapcsolatosan kifogással nem élhet, és a Közalapítvány ezzel kapcsolatban 

felelősséget nem vállal.  
 

17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.  
 
  

18. Jelen megállapodás egymással megegyező négy eredeti példányban készült.  
 
 
Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint befolyásmentes akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
 
Kelt: Budapest, …………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………………    ………………………………………………………… 
 Közalapítvány       Együttműködő Partner 
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Nyilatkozat  
 
Alulírott …., mint a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt meghívásos pályázaton ……………. azonosítószámmal  nyertes szervezetének a …. (szervezet neve)  
képviselője nyilatkozom, hogy a  vonatkozó együttműködési ajánlat 2 sz. mellékletében  jegyzett, tervezett szolgáltatások nyújtásának érdekében elfogadom 
a Közalapítvány által alkalmazott szakember  (Szolgáltató) személyét az alábbiak szerint. 

Vállalom továbbá az Együttműködési Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését. 

Megvalósítás helyszíne1 
Intézmény 

típusa2 
 

Szolgáltató 

Tevékenységek3 
 

Szolgáltatásnyújtás 

Neve Végzettsége 
Telefonszáma és e-mail 

címe 

típusa 
(mozgó, 

rögzített) 

alkalmának 
rendszeressége4 

 

1 alkalom 
óraszáma 

         

         

         

Település, dátum: 

ph. 

aláírás 

  
 Név: 
 Beosztás: 

 

                                                           
1 Megvalósítás helyszíne: Intézmény neve és a telephely címe vagy jellege (pl.: közterület) 
2 Intézmény típusa: éjjeli menedékhely (ÉM), átmeneti szállás (ÁSZ), utcai szolgálat (UTSZ), nappali melegedő (NM), egészségügyi centrum (EC) 
3 Komplex szolgáltatásnyújtás tevékenységei, azaz pszichiátriai kezelésbevétel = Szakvélemény kiállítás, javaslattétel, véleményezés; Irányítás; 
Diagnózisállítás; Vizsgálat, szűrés; Beavatkozás; Egyéni terápia (terápiás összegzést igénylő tevékenység); Csoportos terápia (terápiás 
összegzést igénylő tevékenység) 
4 Ide kérjük leírni, hogy adott szolgáltatás hány hetente kerül megtartásra az adott intézményben (pl: hetente, 2 hetente, 3 hetente…) 


