
Pályázati kérdőív E-ON Partnerségek  

https://www.eon.hu/hu/rolunk/tarsadalmi-szerepvallalas/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek--

palyazatok.html  

 

A szervezet adatai   

A szervezet neve (sikeres pályázat esetén a szerződő 

fél): 
Nyugdíjasok Egyesülete 

Közhasznúsági fokozata (kérjük, a cellába kattintva, 

válassza ki a legördülő listából): 
Közhasznú 

A szervezet jogi formája: Egyéb egyesület 

Címe (megye, irsz, település, utca, házszám): 
Baranya megye; 7625 Pécs, Majorossy 

Imre utca 15.  

Telefonszáma: 06-20/250-4801 

E-mail címe: nyugegy@gmail.com  

Honlap címe: https://nyugegy.hu/  

A szervezet felelős vezetőjének neve: Molnár Ferenc 

A szervezet alakulásának éve: 1989 

Az E.ON Hugária Zrt. Adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.eon.hu/adatvedelem 

honlapon.  

A támogatás adatai   

Az esemény, vagy hosszabb távú támogatás címe: 
Energia-, hulladékgazdálkodás, 

informatika, csak együtt! 

A támogatás témaköre (kérjük, a cellába kattintva, 

válassza ki a legördülő listából): 
  

energiához való hozzáállás 

  

A támogatással érintett helyszín 

(település/megye/ország): 

Pécs, Baranya megye, Magyarország 

  

A végrehajtásért felelős neve: dr. Német Béla 

Telefonszáma: +36-30-385-2910 

E-mail címe: drnemetbela@gmail.com  

A támogatás/esemény kezdete és vége: 2022. 09. 01. – 2022. 12. 31. 

  

A szervezet korábbi támogatásai az E.ON-nál: nem volt 

Kérjük jelölje meg az esemény/tevékenység 

támogatóit (kérjük, a cellába kattintva, válassza ki a 

legördülő listából): 

  

 az E-ON a kizárólagos 

  

  

Kérjük, sorolja fel az esemény/tevékenység egyéb támogatóit, partnereit: 

céges támogatók: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.  

média támogatók:  

civil szervezetek: Aktív Időskorért Alapítvány 

állami szervezetek: 

Pécs Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

egyéb:  
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1. A támogatást kérő szervezet bemutatása  

Kérjük, mutassa be a szervezetet! Ismertesse a szervezet célját, tevékenységét, a tevékenység 

célcsoportját! (max. 2000 karakter; 1948) 

A Nyugdíjasok Egyesülete nevet viselő szervezetünk központja Pécsett van. Jelenleg huszonhárom 

működő klubot tömörít magába, a tagok létszáma 800 körül van. A klubok egy része a tagság 

korábbi munkahelye szerint szerveződött, de kialakultak az érdeklődés szerint „szakosodott” 

klubok is: amatőr művészeti tánccsoportok, dalkörök, kórusok. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében 

kötelezően ellátandó helyi közművelődési feladataink: 

- az idős korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatása; 

- Pécs város hagyományainak ápolása, a helyi értékek védelmének erősítése, a városi polgári élet és 

életmód fejlesztése; 

Egyesületünk a 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendelet szerint Közművelődési Szolgáltatási Tervvel és 

éves munkatervvel rendelkezik, erről évente beszámolunk a Pécs Megyei Jogú Város Kultúrális 

Bizottságának. 

A Nyugdíjasok Egyesülete keretében elsősorban kulturális és sportprogramokat szervezünk. 

Igyekszünk megtartani egészségünket, fizikai képességeinket és fejleszteni érdeklődésünket az új 

dolgok iránt. 

Sokéves, évtizedes sikeres partneri viszonyban vagyunk országos (NYOSZ, NYOK, Életet az 

Éveknek) és megyei nyugdíjas szervezetekkel (Somogy, Tolna) és a pécsi Szenior Akadémiával 

Sokakat elérő eddigi rendezvényeink: tavasszal a Szépkorúak Regionális Kulturális Találkozója, a 

Játékos agytorna vetélkedő, ősszel a Tanuló Város Fesztivál. Rendszeresen szervezünk 

ismeretterjesztő és kulturális előadásokat és konferenciákat. Az utóbbi években kiemelten 

foglalkozunk az idős emberek digitális kompetenciáinak növelésével: Be Smart Seniors és a 

LEGYÉLTEIS! MOST GENERÁCIÓS programok. 

Eddigi „környezeti” pályázataink: 

DDC Zöld Megoldás-pályázat 2020/2021: Nyitott tantermek időseknek és fiataloknak 

DDC Zöld Megoldás-pályázat 2021/2022: „Nyugdíjas Teniszklub” átalakulóban. Környezeti 

nevelést szolgáló programok. 

Erasmus pályázat 2022. (C.H.A.N.G.E.R.S. 2.0)  
2. A tervezett esemény / hosszabb távú támogatás esetén a tevékenységek bemutatása  

Kérjük, ismertesse a problémát: miért van szükség a tervezett projektre/tevékenység(ek)re, mi 

indokolja az(oka)t (esetleg van-e valamilyen különleges aktualitása)! (max. 2000 karakter; 1981) 

A felismert és megoldandó feladatok (problémák) a következők: 

A legkülönbözőbb fórumokon, nagyon eltérő szakmaisággal esik szó a következő kérdésekről: 

- energetika (elektromos energia előállítása, fűtés, hűtés), 

- a hulladékkezelés (hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás), 

- informatika, kommunikáció (marketing-, médiakommunikáció). 

 

Pécs város energiatermelő, hulladékgazdálkodó cégeinek tevékenységei egymás számára 

felszínesen, a város legkülönbözőbb korú, foglalkozású polgárai számára pedig alig ismertek. 

Az infokommunikációs eszközökön (internetre kapcsolt személyi számítógép, okostelefon) 

„megjelenő” médiaszolgáltatók, hírportálok, reklámok „hatása”, a tudatos ismeretszerzés nagyon 

alacsony volta miatt az egyénre nagyon sok veszélyt rejteget. 

Az időskorú emberek és a középiskolás korú fiatalok között, a családon belüli kapcsolaton kívül alig 

van „beszélő” viszony. 
 

A pályázatban bemutatásra kerülő, több „találkozóból” álló eseménysor keretében az előzőekben 

felvetett ismeretek átadására a nagyon különböző partnerek között, mi időskorúak igyekszünk 

„ösztönözni” a személyes és intézményi kapcsolat kiépítését (Célcsoportok, partnerek: Nyugdíjasok 

Egyesülete, Szenior Akadémia, Pécsi Erőmű, PÉTÁV, E.ON, BIOKOM, Tettye Forrásház, Pécsi 



középiskolák, valamint a PTE BTK és a PMMIK oktatói, diákjai). 

Mindennek különleges aktualitást adnak országunk gazdasági életében tapasztalható energetikai, 

környezetgazdálkodási, klímavédelmi kérdések. 

 

A támogatás témaköre cellában csak egy „választ” lehetett kiválasztani, ami erősen beszűkíti a 

komplex problémakört. Úgy látjuk, hogy nem szerencsés csak külön-külön a „jövő generációi”, az 

„energiához való hozzájutás”, a „klímaváltozás”, a „magas kultúra” témákról beszélni. Ennek 

„feloldását” a pályázatunk címében megadott „együttes kezelésben” látjuk: Energia-, 

hulladékgazdálkodás, informatika, csak együtt! Pályázati anyagunkban megfogalmazott 

elgondolással szeretnénk elindítani egy széleskörű „eszmecserét” az adott kérdésekben.  
Kérjük, mutassa be az eseményt, vagy amennyiben nem egy esemény támogatásához, hanem 

hosszabb távra kér támogatást, akkor a támogatási időszakban tervezett tevékenységeket, ahol 

az E.ON, mint támogató megjelenik. Amennyiben rendelkezésére áll, kérjük, csatolja az 

esemény tervezett programját, vagy amennyiben nem egy esemény támogatásához, hanem 

hosszabb távra kér támogatást, akkor kérjük, csatolja a támogatási időszakban tervezett 

tevékenységek programjait. (max. 3000 karakter; 2880) 

 

A támogatási időszakban három „találkozót”, látogatást tervezünk megszervezni a 2022. 

szeptember 1. – 2022. december 31. közötti időszakban. A találkozók résztvevői: 

- Nyugdíjasok Egyesületének tagjai, klubvezetői 

- Pécsi energetikai és közüzemi szolgáltatást végző cégek képviselői 

- 4 pécsi középiskola környezeti oktatást végző tanárai, diákok 

- PTE Zöldegyetem Körforgásos gazdaság képviselői. Zöld civil szervezetek 

- PTE BTK és a PMMIK oktatói, diákjai 

 

1. Első „találkozó”. Szeptember 16. péntek 

Címe: „Az elektromos energia „előállítása” és a távfűtés városunkban. Környezeti nevelés” 

ELŐADÁSOK, ELŐADÓK, beszélgetések: 

Német Béla dr.: Energiaszükségleteink a háztartásban és országos szinten. Energiatakarékosság, 

energiahatékonyság. Az elektromos energia előállítása országos és decentralizált szinten. CHP, 

CCHP. Klímaváltozás, CO2 semlegesség. Ezek hatása a családi szintű környezetre. 

Pécsi Hőerőmű egy munkatársa: Elektromos energia előállítása és távfűtés biomassza tüzeléssel. 

PÉTÁV egy munkatársa: Fűtés + használati melegvíz biztosítása, távfűtés városi szinten. 

E-ON Pécs egy munkatársa: Az elektromos energiaellátás termelői, szabályozói és elosztói szintjei. 

„Energia”-Agytorna 

Látogatások: 

Pécsi Erőmű telephelyén (Pannon Hőerőmű Zrt., PANNONGREEN Kft., Pannon-Biomassza Kft.) 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. telephelyén és egy modern hőközpontban. 

 

2. Második „találkozó”. Október 7. péntek 

Címe: „Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás városunkban. Környezeti nevelés” 

ELŐADÁSOK, ELŐADÓK, beszélgetések: 

Német Béla dr.: Termékek, hulladékok. Települési szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék. 

Szelektív hulladékgyűjtés, feldolgozás. Körforgásos gazdaság. 

BIOKOM egy munkatársa: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer. Kökényi 

Regionális Hulladékkezelő Központ: Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő. Válogatómű. 

Zöldhulladék komposztáló. Hulladéklerakó. Biogázüzem. 

Tettye Forrásház egy munkatársa: Víztermelés, vízelosztás. Szennyvízgyűjtő hálózat üzemeltetése. 
Szennyvízkezelés- és tisztítás. Biogázüzem. 

„Hulladék”- Agytorna 

Látogatások: 

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. Kökényi Regionális 



Hulladékkezelő Központjában 

Tettye Forrásház Zrt. Pécsi Szennyvíztelephelyén. 

 

3. Harmadik „találkozó”. November 18. péntek 

Címe: „Informatika, kommunikáció és annak megjelenése életünkben, művelődésünkben” 

ELŐADÁSOK, ELŐADÓK, beszélgetések: 

Német Béla dr.: Az információ továbbítás műszaki (hardver) oldala. Az információ továbbítás 

szoftver oldala. Információ szolgáltató intézmények, applikációk. A fiatalok és az idősebb 

emberek azonos és eltérő információ „igényei”. 

Kovács Éva dr.: PTE PMMIK kommunikációért felelős dékáni megbízott: 

Marketingkommunikáció 

PTE BTK Kommunikáció- és médiatudomány Tanszék oktatója: Médiakommunikáció 

Informatika, kommunikáció - Agytorna 

Látogatás: 

PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék, Számítóközpont  
    

Amennyiben a járványhelyzet nem engedi meg, hogy az eredeti tervek szerint valósítsák meg a 

programot, hogyan módosítják? Mennyiben és hogyan valósítható meg abban az esetben a 

program? (max. 2000 karakter) 

 

Ha járványhelyzet nem engedné meg a személyes részvételt, akkor az előadások, bemutatók 

elektronikus formáját Pécs városának, az adott energetikai és közmű szolgáltató intézményeknek és 

a partner középiskoláknak a honlapján helyezzük el, az AGYTORNA kérdéseivel együtt. A felkért 

előadókkal, amennyiben sikerül megvalósítani, a bemutatókat on-line módon tartjuk meg.  

A pályázati projekt érinti-e ingatlan vagy terület fejlesztését? (kérjük, a cellába kattintva 

válassza ki a választ a legördülő listából): 

 

A pályázati projekt nem érinti ingatlan, vagy terület fejlesztését. 

Amennyiben igen, kérjük, 

csatolja a következő 

dokumentumokat is: 

  

  

    

Kérjük, sorolja fel a projekt/tevékenység(ek) célcsoportjait: kiknek javára, érdekében indítják 

majd a projektet/végzik a tevékenysége(ke)t, valamint becsüljék meg (lehetőleg 

célcsoportonként), hogy hány főt ér el a projekt! (max. 1000 karakter; 746) 

 

A projekt/tevékenység(ek) célcsoportjai:  

Nyugdíjasok Egyesülete klubjainak tagjai (100-150 fő) 

Szenior Akadémia, Pécs hallgatói (100-150 fő) 

Pécsi Erőmű (Pannon Hőerőmű Zrt., a PANNONGREEN Kft., a Pannon-Hő Kft., Pannon-

Biomassza Kft) (8-10 fő) 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. (8-10 fő) 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (8-10 fő) 

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. (8-10 fő) 

Tettye Forrásház Zrt. (8-10 fő) 



Pécs négy középiskolájának diákjai, szaktanárai: PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma, pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium. 

(80-100 fő) 

Zöld civil szervezetek. PTE Zöldegyetem Körforgásos gazdaság képviselői. (15-20 fő) 

PTE BTK és a PMMIK oktatói, diákjai. (15-20 fő)  
Milyen eredményeket és hatást/változást érnek el a projekt megvalósításával? (max. 2000 

karakter; 1430) 

 

A projekt megvalósításával várható eredmények 

A projekt megvalósításával a célkitűzésünk, hogy a Nyugdíjas Egyesületünk kezdeményezésével 

három „találkozót” látogatást (workshop) szervezzünk meg, amelyek során 

az idősek kezdeményezésére, középiskolás fiatalokkal a következő témákat „járjuk körül”: 

- Energetika, (Elektromos és hőenergia termelése, biztosítása városi szinten) 

- Környezetipar, (A települési szilárd hulladék, a települési folyékony hulladék kezelése regionális 

szinten. Szelektív hulladékgyűjtés. Hulladékgazdálkodás városunkban.) 

- Informatika (Információ, kommunikáció, média, marketing) 

 

A „találkozókon” először szakemberek összefoglaló előadásait hallgatjuk meg. 

- Utána a hallottakat „kerekasztal beszélgetéseken” (idősek, fiatalok együtt) értelmezzük. 

- Ezt követően az adott „cégek” városi telephelyeit látogatjuk meg. 

 

Végső „eredmény” az idősek és a fiatalok „együttes” energetikai, környezeti és informatikai 

„nevelése”, tudásának „ellenőrzése” AGYTORNA kérdések, verseny alapján. 

Mindez lehetőséget ad személyes és intézményi „ismerkedésre” a város energia- és közmű 

szolgáltató intézményeinek szakembereivel, a PTE informatikai és kommunikáció oktatóival, 

hallgatóival, középiskolák diákjaival. Esély van ennek a kapcsolatnak a fenntartására. 

Sokak elérésének MÓDSZERE: Az előadások megjelennek Pécs városának, az adott energetikai és 

közmű szolgáltató intézményeknek és a partner középiskoláknak a honlapján.  

Kérjük, írja le, hogy mit és mikor fog csinálni konkrétan, hogy a várt eredményeket, 

változást/hatást elérje, kérjük, hogy konkrét ütemtervet is adjon meg! (max. 2000 karakter; 

1608) 

 

Konkrét ütemterv megadása  

2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 15. Az Első „találkozó” előadóinak, az előadásoknak, a 

résztvevőinek és a helyszínének a pontosítása, véglegesítése. 

Szeptember 16 péntek: Első „találkozó” lebonyolítása. 

 

2022. szeptember 1. – 2022. október 5. A Második „találkozó” előadóinak, az előadásoknak, a 

résztvevőinek és a helyszínének a pontosítása, véglegesítése. 

Október 7 péntek: Második „találkozó” lebonyolítása 

 

2022. szeptember 1. – 2022. november 15. A Harmadik „találkozó” előadóinak, az előadásoknak, a 

résztvevőinek és a helyszínének a pontosítása, véglegesítése. 

November 18 péntek: Harmadik „találkozó” lebonyolítása. 

 
A jelenlegi pályázat megvalósításában a Nyugdíjasok Egyesületének következő tagjai fognak 

alapvető szakmai, szervező, lebonyolító munkát végezni: 

Német Béla dr. Nyugdíjas egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Intézetének, 

környezettudomány, környezettan oktatója. 2004-től napjainkig nagy számú egyetemi oktatási 

anyag kidolgozója, amely féléves kurzusok a fosszilis és a nem-fosszilis energiaforrások 

felhasználásának, ezek fenntarthatóságának környezeti kérdéseit foglalják magukba. Ezen kívül 



nagyon nagy számú ismeretterjesztő előadást tartott a nem fosszilis (megújuló) energiaforrások 

felhasználásnak műszaki és gazdasági kérdéseiről, a klímaváltozásról és mindezek életmódunkra 

gyakorolt hatásáról. (https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/). Elnökségi tag a Nyugdíjasok Egyesületében. 

Lovák Ibolya Nyugdíjas közgazdász, környezeti nevelést végző tanító. Elnökségi tag a Nyugdíjasok 

Egyesületében. 

Molnár Ferenc, a Nyugdíjasok Egyesületének elnöke.  
    

Miként válik a projekt a helyi közösség hasznára, és hogyan vonja be a közösség tagjait a 

projektbe? Kérjük, a kérdés mindkét részére válaszoljon! (max. 1000 karakter; 604) 

 

A projekt azzal válik a helyi közösségek hasznára, hogy jövőbe mutató kérdések megbeszélésére 

kerül sor és ez segítséget nyújthat más életmód, más gondolkodásmód kialakítására. 

 

Bevonja az energiatermelő és hulladékkezelő üzemek, oktatási intézmények dolgozóit, diákjait, 

egyesületek civil tagjait a jelenlegi feladatok és a közös jövő (Energia, elektromos energia, 

energiahatékonyság, klímaváltozás, vízgazdálkodás, települési szilárd és folyékony hulladék 

kezelése, informatika, kommunikáció, környezeti nevelés) gyakorlati kérdéseinek a feltárásába, 

megértésébe és a cselekvési irányok megfogalmazásába.  
Hogyan válik a projekt fenntarthatóvá? (max. 1000 karakter; 607) 

 

A projekt a következők miatt válik fenntarthatóvá: 

A projekt „találkozói” során felvetett, megfogalmazott, megtárgyalt feladatok, tevékenységek 

előadásai az interneten folyamatosan elérhetők lesznek. 

 

Személyes kapcsolatok kialakítására kerül sor a „fogyasztók” (idősek, fiatalok), a szolgáltatók és az 

oktatási intézmények dolgozói, diákjai között. Ez esélyt ad a helyi gyakorlati kérdések, feladatok 

jobb megismerésére, megértésére, az energetika, a hulladékgazdálkodás, az informatika, a 

kommunikáció terén a gondolkodásmódunk „formálására”, fenntartható tevékenységek irányába 

történő közös cselekedetre. 

3. A projekt/tevékenység(ek) és a támogatás kommunikációja 

    

Kérjük, sorolja fel az esemény/tevékenyég során az E.ON mint támogató számára milyen 

megjelenési lehetőségeket vagy egyéb előnyök biztosítását vállalják! 

Eszközök, csatornák Fajtája Száma 
Elérendő 
célcsoport 

Célcsoport 
nagysága 

NYOMTATOTT 

kommunikációs 

eszközök/anyagok 

meghívók 300 db 
a felsorolt 

célcsoportok 
300 fő  

ONLINE kommunikációs 

felületek 

Intézményi, iskolai 

honlapok 

5-6 

hírportál 

a felsorolt 

célcsoportok 
több száz fő 

Média  
megyei lap, városi 

közösségi portálok 
6 alkalom  

a felsorolt 

célcsoportok 
több száz fő 

Közösségi média      

Hírlevelek Egyesületi Hírlevelek 3 db nyugdíjasok 200 fő 

Egyéb     

Egyéb szolgáltatások és/vagy termékek jellege és számuk (pl. belépőjegyek, tiszteletpéldányok stb.): 

Amennyiben az esemény/tevékenység során közszereplő(k) vagy híresség(ek) is közreműköd(ne)k 

vagy megjelennek, kérjük, sorolja fel: 

    

https://polc.ttk.pte.hu/nemetb/


4. Várható költségek 

 

Kérjük, tételesen részletezzék a projektet/tevékenység(ek) teljes költségét úgy, hogy az egyes 

költségkategóriák egyértelműen azonosíthatók legyenek a tervezett feladatokkal. Továbbá 

jelöljék meg, milyen kiadásokra kérnek támogatást az E.ON-tól, és melyeket fedeznek más 

forrásokból. 
 

Költség típusa: Költség megnevezése 
Összes 

költség: 

Meglévő 

saját vagy 

más forrás: 

Az E.ON-tól 

igényelt 

támogatás: 

Anyagok és eszközök költsége: 

a projekt megvalósításához 

szükséges, a tevékenységekhez 

közvetlenül kapcsolódó 

anyagok, eszközök, irodai 

felszerelések költségei. (pl. 

projektor, élelmiszer) 

Irodai felszerelések 

költségei 

40 000 Ft  40 000 Ft 

Utazási költség: 

az anyagok szállítási költsége, a 

projektben résztvevő 

alkalmazottak, önkéntesek 

utaztatási költsége. 

 0 F  0 F 

Szolgáltatások díja: 

nyomdai költségek (plakátok, 

szórólapok, meghívók stb.), 

bérleti díj (a projekthez 

szükséges helyszín bérleti díjai), 

irodai felszerelések, postai díjak, 

futárszolgálat díja stb.) 

Szórólapok, meghívók 

helyszín bérleti díjak 

240 000 Ft  240 000 Ft 

Szakértői díjak: 

harmadik fél (tanácsadók, 

előadók, szakértők) szakmai 

munkájának ellentételezése. 

Előadói munkák 

ellentételezése 

120 000 Ft  120 000 Ft 

Személyi költségek (bér és 

járulék): 

a projektben résztvevő 

alkalmazottak munkájának 

ellentételezése. 

A projektben résztvevő 

informatikai 

szakember munkájának 

ellentételezése 

80 000 Ft  80 000 Ft 

Összesen:  480 000 Ft  480 000 Ft 

 

Kérjük tüntesse fel, hogy a szervezet a projekt során a meglévő saját anyagi forrásokon túl 

hány önkéntest, milyen óraszámban és milyen értékben von be a megvalósításba: 

Önkéntesek száma (fő): 5 

Önkéntes munkaórák száma: 200 

Önkéntes munka értéke (Ft): 250 000 Ft 

 

Elolvastam az Effekteam Egyesület Adatkezelési tájékoztatóját és hozzájárulok, hogy az Effekteam 

a későbbiekben vállalati támogatásokkal kapcsolatos információkat juttasson el részemre.  

Kérjük, a lenti cellákra kattintva válassza ki a megfelelő válaszokat! 

  Elolvastam az Adatkezelési tájékoztatót 

  Hozzájárulok 

 

https://effekteam.hu/adatvedelem/
https://effekteam.hu/adatvedelem/


Effekteam know-how védelmi klauzula  

A jelen szakmai anyaggal (a továbbiakban „szakmai anyag”) kapcsolatban az Effekteam Egyesület 

(a továbbiakban „Effekteam”) kijelenti, hogy az abban feltüntetett bármely dokumentum, 

információ, adat, tény, tájékoztatás, illetve az ezekből készült bármilyen szöveges-, képi-, vagy 

egyéb összeállítás, szakmai anyag, dokumentáció a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti titoknak 

minősül, amely titokban tartásához fokozott érdeke fűződik. 

Az Effekteam kijelenti, továbbá, hogy a jogilag védett ismeretének (know-how) minősül az üzleti 

titkának felhasználásával kialakított, a jelen szakmai anyaggal összefüggésben megismerhető 

valamennyi szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása, összessége, vagy 

azok egyes részletei. (az itt meghatározott üzleti titok és jogilag védett ismeret (know-how) a 

továbbiakban együttesen „üzleti titok”) 

A jelen szakmai anyag megismerője köteles arra, hogy szakmai anyagban meghatározott üzleti 

titkot, valamint Effekteam-re, illetve a tevékenységére, munkatársaira, üzleti partnereire, szakmai 

anyagaira, szakmai összeállításaira vonatkozó valamennyi információt, üzleti titkot szigorúan 

titkosan kezeljen, azokat megőrizze, illetve ezen túlmenően nem közöl illetéktelen személyekkel, 

illetve a szakmai anyag keretein túl sem részben sem egészben nem szerez meg, nem hasznosít, 

nem fed fel, nem használ fel olyan üzleti titkot, amely jelen szakmai anyaggal összefüggésben 

jutott tudomására. A jelen szakmai anyag megismerőjének titoktartási kötelezettsége kiterjed az 

Effekteam szervezeti felépítésére, munkaszervezésére, illetve valamennyi az Effekteam 

működésével kapcsolatos információra, tényre, adatra, körülményre.  

A jelen szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot képező információkat a szakmai anyag 

megismerője időbeli- és területi korlátozás nélkül köteles szigorúan titokban tartani és nem 

jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon 

hasznosítani, használni, közölni, vagy bármely módon az Effekteam érdekei ellen felhasználni. 

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség 

megtartásához az Effekteam-nek különösen lényeges érdeke fűződik, amellyel összefüggésben az 

Effekteam az üzleti titka megtartása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz. 

Amennyiben a szakmai anyag megismerője a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

teljes körű felelősséggel tartozik az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint.  

A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy az Effekteam nem járul hozzá, hogy 

bármilyen elkészült végleges- vagy munkaanyag, vagy annak bármely részlete részben vagy 

egészben nyilvánosan, vagy illetéktelen személyek számára elérhető legyen.  

A szakmai anyag megismerője a jelen szakmai anyag eredményeképpen létrejövő szellemi 

terméket csak és kizárólag a szakmai anyag keretei között, annak céljaival összefüggésben 

használhat fel 


