
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
 
1./ Az alábbi felek között: 
 
I.P.A. MSZ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE, székhelye:1101 Budapest, 
X. ker. Kerepesi út 47-49. 
Képviseli: JUHÁSZ FERENC elnök, és SZIVÓS PÁL titkár urak. 
 
és 
 
I.P.A. RÉGIÓ 2 ALBA, Székhelye: Alba Julia Tudor Vladimirescu utca 14. 
Képviseli: HAIDUC NICOLAE elnök, DURU STEFAN területi titkár urak együttműködési 
megállapodást írnak alá az alábbi szempontok tiszteletben tartásával. 
 
 
2./ Általános rendelkezések 
 
2.1. Alulírott felek együttműködnek minden olyan területen, ahol a törvények teljes 
mértékban elismerik a jogosultságukat, és amelyek nincseken hatáskörükből elvonva! 
 
2.2. A Felek fenntartják saját jogi státuszukat, jogi személyiségüket, és minden olyan 
kötelezettséget, amely jogi önállóságukból származik. 
 
2.3. A harmadik féllel történő szerződéskötés esetén, a kötelezettséget a szerződő felek 
viselik. 
 
 
3./ Együttműködés célja: 
 
3.1 A megállapodásban foglaltak célja előkészíteni és kibontakoztani  egy közös 
tevékenységet egybehangzóan az IPA alapszabályában foglaltaknak - látva az egyesület 
tagjai közötti pozitiv eredményeket azt megsokszorozva tovább vinni a két régió közötti 
partneri együttműködésben  
 
 
4./ Alkalmazási területek: 
 
4.1 Folyamatos konzultáció - vonatkozik a különféle saját és együttes programok 
előkészítésére és abban való részt vételre, szem előtt tartva a saját régióknak, a Szekcióknak 
és az IPA más nemzetközi fórumának a program tervezetét. 
 
4.2 A rendelkezésünkre álló anyagi és emberi erőforrások optimális kihasználása érdekében 
olyan delegációk, sportolók és csoportok, kialakítása, akik képvselik a aláíró szervezeteinket 
az IPA hazai és nemzetközi rendezvényein. 
 
4.3 A hazai és külföldi tagjaink résztvételével közös események szervezése látogatása, 
irodalmi és képzőművészeti táborok, szimpóziumok létrehozása. 
 
4.4 Gyermektáborok létesítése és kölcsönös támogatása a jelen megállapodást aláíró IPA 
tagok gyermekei számára. 
 



4.5 Kiállítási terek létrehozásának mindkét részről történő támogatása, olyan kézzel gyártott 
termékek megjelenítéséhez, melynek művészi tartalma van, továbbá lehetőséget biztosítani 
az IPA tagok, vagy meghívott vendégek személyes gyűjteményeinek kiállításához. 
 
 
5./ Az együttműködés időtartama: 
 
5.1 E jegyzőkönyv tartalma az aláírás időpontjától számítva határozatlan időre szól. 
 
 
6. Az együttműködési megállapodás módosítása megszünése: 
 
6.1 Jelen megállapodás bármilyen módosítása mindkét fél beleegyzésével történik azt az 
alapító okiratba kell foglalni. 
 
6.2 Jelen megállapodás hatályát veszti az alábbi esetekben: 
 

• az aláíró felek írásbeli bejelentése esetén; 
• alapító okiratba rögzítés esetén; 
• a jogszabály előírja. 

 
 
6.3 Ez a megállapodás automatikusan megszűnik, ha az aláíró felek közül egyik fél nem 
teljesíti a megállapodásban foglalt és aláírt kötelezettséget.  
 
7./ A Felek felelőssége 
 
7.1 A feleket terheli a felelősség a jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségek nem teljesítéséért. 
 
7.2. Vis major esetekben mentesül mindkét fél a felelősség alól, erre vonatkozó jogszabályok 
alapján, ha a rendezvény megkezdése előtt 5 nappal értesíti a partnerét.  
 
7.3. A felek megállapodnak abban, hogy minden vitás kérdést a megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően együttesen rendeznek a választott képviselőik útján. 
 
Jelen megállapodás aláírásra került a mai napon, kettő példányban, egy-egy példány a feleket 
illeti. 
 
 
Budapest, 2014. január 25. 
 
IPA MSZ Készenléti Rendőrségi Szervezete I.P.A. Románia Régió 2 Alba 
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