STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Jabil Circuit Magyarország Kft. együttműködéséről
Amely létrejött egyfelől :
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: „Magyar Kormány”)
képviseli: Szijjártó Péter, államtitkár
másfelől az:
Jabil Circuit Magyarország Kft., (3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1., Cg. 05-09-010773,
a továbbiakban: „Jabil”)
képviseli: Somogyi Richárd és Pajor Attila ügyvezetők együttesen
(a továbbiakban Magyar Kormány és a Jabil együttesen a „Felek”)
között, az alábbiak szerint:
I.

PREAMBULUM

1. A Magyar Kormány és a Jabil örömüket és megelégedettségüket fejezik ki, hogy
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági együttműködése egyre
sikeresebb.
2. Figyelembe véve a magyar gazdaság fellendítésére irányuló Növekedési Tervet, továbbá a
Jabilnak a magyar gazdaságban betöltött fontos szerepét, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Jabil arra az elhatározásra jutottak, hogy megkötik a jelen stratégiai
együttműködési megállapodást.
3. A jelen stratégiai partnerségi megállapodás általános céljai:


a Jabil hosszú távú jelenlétét elősegítő párbeszéd megteremtése a kölcsönös bizalom
és kiszámíthatóság jegyében,



a Jabil magyarországi termelő tevékenysége feltételeinek fejlesztése a magyar
gazdaságba történő mélyebb beágyazódás érdekében,

4. Az együttműködési megállapodás szándéka az, hogy intenzíven hozzájáruljon a már eddig
is jól működő együttműködés megőrzéséhez és további ápolásához. A Magyar Kormány
kifejezésre juttatja afeletti örömét és megelégedettségét, hogy a Jabillal hosszú távon mint
megbízható partnerrel számolhat.
II.

EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉNYEGES ELEMEI

A Felek az alábbi pontokban egyeztek meg:
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1. Gyártásfejlesztés
1.1. A Jabil kifejezi készségét arra, hogy az üzleti eredményeket, a vevői igényeket és a piaci
viszonyok alakulását figyelembe véve az elkövetkező években törekszik arra, hogy fejlessze
magyarországi gyártó tevékenységét, lehetőség szerint törekedve arra, hogy a bővülés a magasabb
hozzáadott értékű tevékenységeknél következzen be.
1.2. A Magyar Kormány kifejezi azon szándékát, hogy az üzleti fejlesztések támogatása és az
ebből eredő foglalkoztatás-növekedés érdekében aktív párbeszédet folytasson a Jabillal.
2. A képzési együttműködést megalapozó jogszabályi háttér megújítása
2.1. 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.
3. Az újonnan felvételre kerülő alkalmazottak képzésének támogatása
3.1. A Magyar Kormány üdvözli a Jabil azon szándékát, mely szerint felvételre kerülő
alkalmazottait képzésben részesíti, ezzel pedig alkalmassá teszi őket a csúcstechnológiát képviselő
gépekkel és berendezésekkel történő munkára, növelve munkaerő-piaci alkalmazhatóságukat. A II.
Fejezet 2.1. pontban említett megújítási folyamat részeként kidolgozásra került a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások
részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet., melynek alapján az abban
szereplő kritériumoknak történő megfelelés és a Magyar Kormány pozitív döntése esetén a Jabil
igénybe veheti az új alkalmazottak képzését elősegítő egyedi támogatásokat.
4. Együttműködés a beszállítások területén
4.1. A Felek kifejezik készségüket a beszállítások területén folytatandó együttműködés
ösztönzésére és fejlesztésére. A Jabil törekszik a magyar beszállítók bekapcsolására az ellátási
láncába, melynek során számolhatnak a Nemzeti Külgazdasági Hivatal aktív és intenzív
támogatásával, koordináló szerepével. A Felek készek arra, hogy rendszeresen – lehetőség szerint
minimum félévente – értékeljék a beszállítói és fejlesztési együttműködés alakulását és
meghatározzák az aktuális feladatokat.
4.2. A Jabil magyar beszállítói hányadának növelésére lehetőséget biztosítanak az Eximbank által
támogatott beszállítói hitelprogramok is.
5. Együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében
5.1. A Jabil kifejezi készségét, hogy – más befektetőkkel együtt – tevékenyen részt vegyen
Magyarország versenyképességét befolyásoló jogszabályok tervezetének véleményezésében, illetve
lehetőség szerint részt vegyen a Kormány által létrehozott Magyarország versenyképességét
elősegítő munkacsoportok munkájában.
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6. A Jabil részvétele Tiszaújváros, Szombathely és Pécs közéletében
6.1. A Magyar Kormány üdvözli, hogy a Jabil kész arra, hogy továbbra is aktívan részt vegyen
Tiszaújváros, Szombathely és Pécs városa és környéke közéletében, és kész annak különböző
formáit támogatni. Ez az elhatározás kiterjed az oktatásra, a kulturális és sportéletre, a szociális
ügyekre és az egészségügyekre.
7. Promóciós együttműködés
7.1. Magyarország egyik legfontosabb befektetőjeként a Jabil kifejezi készségét, hogy lehetőség
szerint törekszik arra, hogy Magyarországot, mint gazdasági partnert és befektetési célpontot
üzleti partnerei számára nemzetközi szinten bemutassa és ismertté tegye, felkérés esetén
konferenciákon és egyéb befektetői és üzletfejlesztési rendezvényeken kész beszámolni szerzett
pozitív tapasztalatairól.
8. A Magyar Kormány és a Jabil együttműködésének értékelése
8.1. A Felek szándéka, hogy együttműködésük eredményeit rendszeresen, azaz lehetőség szerint
minimum félévente elemezzék és meghatározzák a soron következő feladatokat. Az
együttműködést a Magyar Kormány részéről a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálja. Ezt
megvalósítandó egy közös munkacsoport alakul. A munkacsoport tagjai a Felek képviselői,
további tag kijelölésére a Felek felkérik a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. Az ülések időpontját és
helyét a munkacsoport első ülésen megválasztott vezetője határozza meg.
9. Együttműködés feddhetetlensége
A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Jabil, mint a Jabil Circuit Inc leányvállalata az Amerikai
Egyesült Államok Külföldi Korrupciós Gyakorlatot Tiltó Törvényének (United States Foreign
Corrupt Practices Act “FCPA”), valamint az Egyesült Királyság Vesztegetés Törvényének (UK
Bribery Act) hatálya alá tartozik. Felek tudomásul veszik, hogy együttműködésük során
maximálisan etikusan és átlátható módon végzik tevékenységüket a fenti törvényeknek megfelelő
módon.
10. Vegyes rendelkezések
10.1. Jelen Együttműködési Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Felek
mindegyike aláírta. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.
10.2. Felek bármelyike jogosult jelen megállapodás módosítását, kiegészítését kezdeményezni.
Jelen megállapodás módosítása kizárólag felek egybehangzó írásos megegyezése útján történhet.
10.3. Bármelyik fél jogosult jelen megállapodást 30 napos határidővel, indokolás nélkül, a másik
félhez intézett írásos nyilatkozattal felmondani.
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10.4. A Megállapodás magyar és angol nyelven készült. Irányadó nyelv a magyar.
10.5. Amennyiben szükségessé válik a Megállapodás nyilvánosságra hozatala, úgy a nyilvánosságra
hozatalt megelőzően a Felek e tekintetben előzetesen tájékoztatják egymást, arról egyeztetnek.
10.6. A Megállapodás tartalmát a Felek megértették, mint akaratukkal és szándékukkal
megegyezőt fogadták el. A Felek vitáikat és a későbbiekben esetlegesen eltérő álláspontjukat jelen
Megállapodás vonatkozásában a barátilag elvárható, tárgyalásos úton rendezik.
10.7. Jelen megállapodás négy számozott oldalon, 6 eredeti példányban készült, amelyből 3-3
eredeti példányt Felek képviselői az aláírás napján átvettek.

Kelt: ____________, 2013__. _________ __. Kelt: _____________, 2013__. _________ __.

___________________________

____________________________

Szijjártó Péter

Somogyi Richárd és Pajor Attila

külügyi és külgazdasági államtitkár

Ügyvezetők együttesen

Magyarország Kormánya részéről

Jabil Circuit Magyarország Kft.
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