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Stratégiai  Együttműködési Megállapodás  

Magyarország Kormánya és a Microsoft együttműködéséről 

 
Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás Budapesten, 2012. november ...-án jött létre : 
 
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: „Magyar Kormány”) 
 
képviseli: Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára 

és 

a Microsoft Magyarország Kft. (1031 Budapest, Graphisoft park 3, cégjegyzék szám: 01-09-

262313, a továbbiakban: „Microsoft”),  

képviseli: Papp István, ügyvezető igazgató 

(a továbbiakban Magyar Kormány és Microsoft együttesen a „Felek”) 
 
között, az alábbiak szerint: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

MIVEL a Magyar Kormány és a Microsoft megelégedettségüket fejezik ki, hogy a két fél 

gazdasági kapcsolatai és együttműködése pozitív tapasztalatokkal jártak;  

MIVEL mindkét Fél kifejezi azon szándékát, hogy további együttműködési lehetőségeket 

aknázzanak ki; 

MIVEL a Magyar Kormány eltökélt szándéka a magyar gazdaság fellendítésére irányuló 

növekedési terv megvalósítása; 

MIVEL Felek nyugtázzák a Microsoft-nak a magyar gazdaságban betöltött fontos szerepét; 

EZÉRT a Magyar Kormány és a Microsoft arra az elhatározásra jutottak, hogy megkötik a jelen 

stratégiai együttműködési megállapodást (a továbbiakban „Megállapodás” vagy „Stratégiai 

Együttműködési Megállapodás”).  

 

Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás általános céljai:  

 A Microsoft hosszú távú és tartós magyarországi jelenlétét elősegítő párbeszéd megteremtése 

a kölcsönös bizalom és kiszámíthatóság jegyében. 

 A Microsoft aktív szerepvállalásának megerősítése a magyar gazdaság teljesítményének és 

nemzetközi versenyképességének növelését célzó kormányzati gazdaságpolitika 

megvalósításában.  
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Az együttműködési megállapodás szándéka, hogy intenzíven hozzájáruljon a már az eddigiekben  

is hatékony együttműködés megőrzéséhez és további ápolásához. A Magyar Kormány kifejezésre 

juttatja afeletti örömét és megelégedettségét, hogy a Microsoft-tal hosszú távon mint megbízható 

partnerrel számolhat. 

A Felek az alábbi pontokban egyeztek meg:  

1. Microsoft Támogatás a közszférának  

1.1 Microsoft YouthSpark: a Microsoft elindította és fenn kívánja tartani a YouthSpark 
programját, melynek küldetése, hogy magyarországi fiatalok számára lehetőségeket 
biztosítson számos globális programon keresztül a versenyképességük és az elhelyezkedési 
esélyeik javítása érdekében. A Microsoft számos fiatalokra fókuszáló Társadalmi 
Felelősségvállalási kezdeményezést indított el Magyarországon, melyeket fenn kíván 
tartani, többek között:  

 Office365 az Oktatásban: ingyenesen elérhető magyar diákok és tanárok 
számára, és a jelenleg elérhető legfrissebb technológiát biztosítja a hatékony 
tanulás és együttműködés érdekében; 

 Digitális Írástudás Tananyag: online tananyag az alapvető számítógépes 
ismeretek és készségek elsajátítása és a digitális írástudatlanság felszámolása 
érdekében; 

 Partnerek a Tanulásban:  magyar köztisztviselők, iskolai vezetők és oktatók 
számára professzionális fejlesztés modern tanítási és tanulási módszerek 
elsajátításához a technológia felhasználásával annak érdekében, hogy a diákok 
XXI. századi készségekre tegyenek szert;  

 Skype a Tanteremben: egy ingyenes, globális közösség tanárok részére, 
amelynek segítségével kapcsolatot tudnak teremteni egymástól távol lévő diákok, 
valamint előadók között fantasztikus tanulási élményeket osztva meg egymással és 
rengeteg új ötletet hozva a tanterembe minden nap; 

 Technológia Tanítás és Tanulás az Iskolákban: a Microsoft alkalmazottai 
segítenek magyar gimnáziumokban a diákok számítástechnika oktatásában; 

 Microsoft IT Akadémia:  akkreditált magyar felsőoktatási intézményekben 
tanuló diákoknak XXI. századi technológiai ismereteket biztosít annak érdekében, 
hogy az erősen komptetív munkaerőpiacon növelje az elhelyezkedési esélyeiket; 

 Microsoft YouthSpark Támogatások: támogatást biztosítanak támogatható 
nem kormányzati szervezeteknek (NGO-knak), akik fiatalok fejlesztésével és 
nekik szóló lehetőségek biztosításával foglalkoznak, támogatva a fiatalokat a 
további tanulásban, munkában vagy saját vállalkozásuk elindításában. A 
Társadalmi Szoftver adományokon keresztül a termékadományok még szélesebb 
körben támogatják a nem kormányzati szervezetek működését.  

 

1.2 Digitális Otthon Program 

A Microsoft javasolja, hogy a Kormány vizsgálja meg a Digitális Otthon Program 

kialakításának lehetőségét annak érdekében, hogy az otthonokban és a jellemzően gyakran 

látogatott intézményekben rendelkezésre álljanak azon eszközök és szolgáltatások, 

amelyek alkalmasak a digitális tartalmak és alkalmazások igénybevételére. 

 

http://www.microsoft.com/en-us/office365/education/school-services.aspx
http://www.microsoft.com/education/pil/partnersInLearning.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/itacademy/default.aspx
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1.3 Nemzeti Közoktatási Portál 

A Microsoft javasolja, hogy a Kormány vizsgálja meg a Nemzeti Közoktatási Portál 

kialakításának lehetőségét, amely egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, a 

megfelelő minőségbiztosítás mellett teszi elérhetővé az összes digitális tananyagot.  

2. Erős Microsoft partner hálózat fenntartása 
  

A Microsoft kifejezi készségét arra, hogy üzleti eredményeinek és a piaci viszonyok 

alakulásának függvényében az elkövetkező években törekszik arra, hogy ösztönözze és 

fokozza magyarországi partnereinek gyártó tevékenységét, lehetőség szerint törekedve arra, 

hogy a bővülés a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknél következzen be. 

3. Innováció és kutatás-fejlesztés  

A Microsoft kifejezi azt a készségét, hogy támogassa kutatási-fejlesztési, illetve innovációs 

tevékenységek végzését magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok bevonásával.  

 
4. A képzési együttműködés fejlesztése 
 
4.1. A képzési együttműködést megalapozó jogszabályi háttér megújítása 

A Magyar Kormány kifejezi azon szándékát, hogy a képzési támogatások rendszerét 

átláthatóbbá, hatékonyabbá és bürokrácia-mentesebbé tegye. A Magyar Kormány a képzési 

támogatás szabályozásának megújítása érdekében üdvözli azokat a javaslatokat, amelyek e 

törekvésekkel összhangban állnak. 

 

5. Együttműködés a beszállítások területén  

 Felek kifejezik készségüket a beszállítások területén folytatandó együttműködés 

ösztönzésére és fejlesztésére. A Microsoft Magyarországon széles körű, mintegy 2.300 

magyar vállalatból álló partner-hálózattal működik együtt, így közvetve számtalan 

munkahely fenntartásához járul hozzá Magyarországon. A Microsoft elkötelezett egy 

egészséges partner-ökoszisztéma fenntartása tekintetében az ehhez szükséges 

befektetésekkel Magyarországon, magyar társaságok széles körének bevonásával és 

munkahelyek teremtésével.  
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6. Együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében 

A Microsoft kifejezi készségét, hogy tevékenyen részt vegyen Magyarország 

versenyképességét befolyásoló jogszabályok tervezetének véleményezésében, illetve a Magyar 

Kormány által létrehozott Magyarország versenyképességét elősegítő munkacsoportokban. 

7. A Microsoft részvétele Budapest és más városok közéletében 

A Magyar Kormány üdvözli, hogy Microsoft kész arra, hogy aktívan részt vegyen Budapest és 

egyéb városok közéletében, és kész annak különböző formáit támogatni. Ez az aktivitás 

kiterjed az oktatásra, a kulturális és sportéletre, a szociális ügyekre és az egészségügyekre.  

8. Országkép - együttműködés  

Magyarország egyik legfontosabb befektetőjeként a Microsoft kifejezi készségét, hogy 

Magyarországot, mint gazdasági partnert és befektetési telephelyet nemzetközi szinten 

bemutassa és ismertté tegye.  

Microsoft kész továbbá arra, hogy szakkonferenciákat és továbbképzéseket rendezzen 

Magyarországon és ezzel Magyarországot üzleti partnereivel megismertesse.  

9. A Magyar Kormány és a Microsoft együttműködésének értékelése  

A felek szándéka, hogy együttműködésük eredményeit rendszeresen, azaz lehetőség szerint 

minimum félévente elemezzék és meghatározzák a soron következő projekteket. Az 

együttműködést magyar oldalon a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) 

koordinálja. Ezt megvalósítandó egy közös munkacsoport alakul. A munkacsoport tagjai a 

Felek képviselői, további tag kijelölésére a Felek felkérik a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt 

(HITA).  Az ülések időpontját és helyét a munkacsoport első ülésen megválasztott vezetője 

határozza meg.  

10. Vegyes rendelkezések 
 

Jelen Együttműködési Megállapodás szándéknyilatkozat, és nem kötelező erejű. Jelen 
Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek mindegyike aláírta, és maximum 
3 évig marad hatályban. 

 
Jelen Megállapodásra a magyar jogszabályok az irányadóak.  
 
Jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések nem értelmezhetőek úgy, hogy azok a 
közbeszerzési vagy más alkalmazandó jogszabályok megkerülését szolgálják.  
  
A Megállapodás magyar és angol nyelven készült. A két változat közötti bármilyen eltérés 
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 

 
Amennyiben szükségessé válik a Megállapodás nyilvánosságra hozatala, úgy a nyilvánosságra 

hozatalt megelőzően a Felek e tekintetben előzetesen tájékoztatják egymást, arról egyeztetnek. 
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A Megállapodás tartalmát a Felek megértették, és mint akaratukkal és szándékukkal 

megegyezőt fogadták el. A Felek esetleges vitáikat és a későbbiekben esetlegesen eltérő 

álláspontjukat jelen Megállapodás vonatkozásában békésen, tárgyalásos úton rendezik.  

 

FENTIEK TANÚSÍTÁSÁRA, Felek felhatalmazott képviselői aláírták a jelen Megállapodást.   

 

Kelt:  Budapest, 2012. december __. 

 

___________________________ 

Szijjártó Péter 

külügyi és külgazdasági államtitkár 

_ 

Magyarország Kormánya részéről 

 

     

Kelt: Budapest 2012. december__.  

 

____________________________ 

Papp István 

ügyvezető igazgató 

 

Microsoft Magyarország Kft.  

 

 

 


