
Stratégiai Együttműködési Megállapodás

Szerződés száma: 2022/1

amely létrejött egyrészről a Libertárius Mozgalom Egyesület (székhely: 1164 
Budapest, Magtár utca 60-62.), képviseletében: Gábori László Balázs, Elnök (a 
továbbiakban: Egyesület),

másrészről a Le az Adók 75%-ával 
Párt (székhely: 1164 Budapest, Magtár 
utca 60-62.), képviseletében: Ecsenyi 
Áron, Elnök (a továbbiakban: Párt),

mint együttműködő partnerek (a továbbiakban: Együttműködő Felek) 
között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Az Egyesület elismeri és megbecsüli a libertárius közéleti szervezetek politikai 
közgondolkodásra gyakorolt hatását, ezért az Egyesület más szervezetekkel 
történő folyamatos és hosszú távú jövőbeni együttműködése irányvonalának 
meghatározását követően, jelen megállapodás alapján kíván támogatást 
biztosítani a libertarizmus ideológiája hazai terjedésének, valamint a politikai 
súlya növekedésének elősegítéséhez.

I. A megállapodás célja

Együttműködő Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy a lakosság 
számára értékteremtő módon, a szervezetek által közösen szervezett 
rendezvények, programok minél szélesebb körben és minél integráltabb 
módon, egyre több ember számára, egyre könnyebben elérhetővé váljanak. A 
libertárius eszmeiség ideológiai elemei konzisztens kommunikációval legyenek 
megismertetve a társadalommal. Az Egyesület a saját céljaival összhangban, 
továbbá törekszik arra, hogy a különböző civil szervezetekkel és pártokkal, 
egyházakkal minél szorosabb kapcsolatot ápoljon, ezzel segítve, hogy a 
libertarizmus képviselete a közéletben minél nagyobb szervezeti összhangban 
tudjon fejlődni. Jelen megállapodás marginális célja továbbá, hogy az 
Együttműködő Felek egymást kölcsönösen támogassák törekvéseik elérésében.

II. A megállapodás tárgya

A civil szervezetekkel való partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségek minél 
hatékonyabb kihasználása érdekében Együttműködő Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy közérdekű döntéseikről kölcsönösen tájékoztatják egymást, 
együttműködnek az általuk szervezett rendezvények programjainak 
összehangolásában és közös szervezésében, segítik egymást a felmerülő 
problémák megoldásában, közösségi tevékenységben és a pénzügyi feltételek 
megteremtésében, közös pályázatok megvalósításában.



III. Felek vállalásai

Egyesület vállalja, hogy

– civil szervezetekkel tárgyalásokat folytat a szerződés I. fejezetében 
meghatározott területeket érintő kérdésekben és szükség estén jelen 
keretszerződés keretei között támogatását külön megállapodásban rögzíti;

– a Párt tevékenységi körét érintő pályázatokba, azok megvalósításába bevonja 
partnerként;

– az általa szervezett olyan rendezvény esetén, amely a Párt tevékenységi körét 
érinti, az azt képviselő személlyel megfelelő időben és írásban előzetesen 
egyeztet;

Párt vállalja, hogy

– helyi, országos és nemzetközi rendezvényeiről, programjairól értesíti az 
Egyesület képviselőjét;

– az Egyesületet – előzetes egyeztetés alapján – bevonja rendezvényeinek 
megszervezésébe;

– a Párt a tevékenységi körét érintő pályázatokba, azok megvalósításába az 
Egyesületet szükség szerint partnerként bevonja,

– a jelen Megállapodás végrehajtása érdekében együttműködik az Egyesületi 
szervekkel, illetve az Egyesület Elnökével.

Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a közösen szervezett 
rendezvények, programok, valamint közös feladatok ellátása során egymást 
azonos mértékben és kölcsönösen támogatják a tulajdonukat képező 
ingatlanok, ingóságok, természetbeni munkavégzés, önkéntes munka 
rendelkezésre bocsátásával.

A Párt kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
értelmében átlátható szervezet és az Egyesület számára e-mail üzenetben 
eljuttatott Alapszabályában meghatározott tevékenységeket végzi.



IV. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések

Együttműködő Felek képviselői  a  megállapodásban szabályozott fontosabb  
kérdésekről  rendszeresen konzultálnak és évente egy alkalommal szóban 
értékelik a megállapodásban foglaltak teljesülését.

Együttműködő Felek kapcsolattartás céljából a következő személyeket 
jelölik ki:

Egyesület részéről:

Név: Gábori László Balázs kapcsolattartó

Cím: 

Telefonszám: 

Email: 

, valamint

Párt részéről:

Név: Ecsenyi Áron kapcsolattartó

Cím: 

Telefonszám: 

Email: 

V. A megállapodás tartama, felmondása

Jelen megállapodás a keltezés napjától 4 éves határozott időtartamra szól, ezt 
követően további 4 évre meghosszabbítható, amennyiben az Együttműködő 
Felek nem kezdeményezik annak megszüntetését.

Amelyik fél a III. fejezetben körülírt vállalásainak nem, vagy csak részben, illetve 
késedelmesen tesz eleget, a másik fél – megfelelő határidő kitűzésével – a 
teljesítésre írásban felszólíthatja, melynek eredménytelen eltelte után a jelen 
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. A rendkívüli felmondásra okot 
adó fél felel a mulasztásából eredő károkért.



VI. Egyéb rendelkezések

Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírását követően, az egymáshoz a 
dokumentumok elektronikus hitelesítése során képződött PDF formátumú fájl(ok),
e-mail üzenetben való eljuttatása időpontját követő naptári napon lép hatályba.

Együttműködő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben 
személyükben jogutódlásra kerül sor, a jogutódlást megelőzően kötelesek 
egymást írásban tájékoztatni és a jogutódi várományost is felvilágosítani jelen 
szerződés tartalmáról. Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a 
jogutódokat jelen szerződés nem köti, a jogutódlás bekövetkeztével jelen 
partnerségi együttműködési megállapodás megszűnik.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és a vonatkozó mindenkori hatályos 
jogszabályok az irányadóak.

Együttműködő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás 
kérdéseket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg egymás között rendezni, 
melynek eredménytelensége esetén fordulnak az Egyesület székhelye szerinti 
bírósághoz.

Jelen megállapodást Együttműködő Felek elolvasás és megértés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2022. 08. 20.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.: Tanú 2.:

Aláírás:                                                     Aláírás:                                                     

Szerződő felek:
  Le az Adók 75%-ával Párt Libertárius Mozgalom

Egyesület

  Képviseletében:

                                                                

Ecsenyi Áron
Elnök

    Képviseletében:

                                                                  

Gábori László Balázs
Elnök


