iktatószám: MTZRT/ÁLT/3663-112015
témaszám: Q2019
költséghely: 30

EGYÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs
Amely létrejött egyrészről a
székhely:
levelezési cím:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviseli:
kapcsolattartó:
elérhetőség:
a továbbiakban: Magyar Turizmus Zrt.;

Magyar Turizmus Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
1525 Budapest, Postafiók 97.
01-10-041364
10356113-2-41
Dr. Faragó Péter
Varga-Dani Barbara
+36-30/916-6401

másrészről a
székhely:
nyilvántartási szám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
elérhetőség:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
8230 Balatonfiired, Kossuth u. 3.
14-02-0000506
19190453-2-19
MKB Bank; 10300002-10535058-49020011
Balassa Balázs elnök
+36-30/560-2526;
polgarmester@balatonfured.hu
Fabacsovicsné Kovács Krisztina
+36-20/257 -5424; fabacsovicsne@gmail.com

kapcso lattartó:
elérhetőség:
a továbbiakban: Balatoni Szövetség
- a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek - között, az alulírott napon és helyen az alábbi
feltétel ekkel:
1./ A Megállapodás tárgya
1.1.

Szerződő Felek jelen Megállapodás
aláírásával
vállalják,
együttműködnek a Balaton régió turizmusát érintő kérdésekben.

hogy

kölcsönösen

1.2

Az Együttműködés keretében a Magyar Turizmus Zrt. kötelezettségei:
A Magyar Turizmus Zrt. jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy együttműködik
a Balaton Szövetséggel a Kék Hullám Zászló Strandminősítési
rendszer
felűl vizsgálatában, továbbfejlesztésében és a strandok kiértékelésében. Továbbá
szakmai segítséget ad, valamint részt vesz a fenti célok érdekében tartott
egyeztetéseken, a szakmai anyagokat véleményezi.
A Magyar Turizmus Zrt. vállalja, hogy a Balatoni Szövetséget érintő szakmai
egyeztetésekre és rendezvényekre meghívja a Balatoni Szövetség képviselőjét.

1.3. A Balatoni Szövetség kötelezettségei:
A Balatoni Szövetség vállalja, hogy Közgyűléseire, szakmai fórumaira és szakmai
egyeztetéseire tanácskozási joggal meghívja a Magyar Turizmus Zrt képviselőjét,
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valamint a tevékenysége során figyelembe veszi a Magyar Turizmus Zrt. Balaton régi óra
megfogalmazott turisztikai céljait.

ILl A Megállapodás hatálya
2.1

Szerződő Felek ajelen Megállapodást határozatlan időre kőtik.

2.2

Szerződő Felek
módosíthatják.

2.3

Szerződő Felek a jelen Megállapodást
megszüntethetik.

a jelen

Megállapodást

csak

írásban,

közös

megegyezéssel

csak írásban, közös megegyezéssel

bármikor

Ill.! Elszámolás
3.1. Szerződő Felek rőgzítik, hogy a jelen Megállapodásban
egymás között elszámolási jogviszony nem keletkezik.
3.2.

foglalt vállalásaikból

eredően

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Megállapodás alapján
bármelyik fél részéről pénzügyi vagy költségvonzattal járó kötelezettség merülne fel,
arról Szerződő Felek egyedi szerződések keretében rendelkeznek.

IV.! Értesítések
4.1

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodással összefüggő jognyilatkozatokat
egymással mindenkor írásos (posta, fax, e-mail) formában közlik.

4.2

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyára vonatkozóan,
megszűnésével,
illetve megszűntetésével
kapcsolatos
nyilatkozatokat
tértivevényes levélben kell a Balatoni Szövetséggel közölni.

továbbá
ajánlott,

V.! Titoktartás
5.1.

Jelen Megállapodás valamennyi részlete az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített közérdekű adatok
körén túlmenően bizalmasnak tekintendő, egyik Szerződő Fél sem jogosult a jelen
Megállapodást, vagy bármely részletét nyilvánosságra hozni.

5.2

Szerződő Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért vagy veszteségért, amely
abból származik,
hogy a jelen Megállapodásban
meghatározott
titoktartási
kötelezettségüket megszegik.

5.3

A titoktartási kötelezettség a jelen Megállapodás teljesítését,
követően is határidő nélkül terheli a Szerződő Feleket.

illetve megszűnését

VI.! Záró rendelkezések
6.1

Szerződő Felek kötelesek a polgári jog általános szabályainak megfelelően, jóhiszeműen
és kölcsönösen együttműködve, a jelen Megállapodásban foglaltak megvalósulása
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érdekében eljárni; továbbá kötelesek minden
megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében.

ésszerű, tőlük elvárható

erőfeszítést

6.2

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást aláíró képviselőik a jogszabályok
által meghatározott cégjegyzési, aláírási joggal rendelkeznek és a jelen Megállapodás
aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő
Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.

6.3

Szerződő Felek megállapodnak,
hogy jelen Megállapodás
bármely pontjának
érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek
érvényességét, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére kell
alkalmazni.
Amennyiben a jelen Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne,
abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak
érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező
érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen Megállapodást annak megfelelően
módosítsák.

6.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Jelen Megállapodást Szerződő Felek kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti
példányban jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2015. október ,;f."
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EGYÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető :
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatonparti Fürdőegyesületek
8251 Zánka, Rákóczi út 32.

Szövetsége

01-02-0004909
18044146-1-19
11713005-20415468
OTP Bank

18044146-9499-517-19
Basa István
BFSZ

másrészről
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető :
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetség
823 O Balatonfüred, Kossuth Laj os u. 3. 11211

14-02-0000506
19190453-2-19
10300002-10535058-49020011
. Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank

19190453-9499-517-19
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség

(a továbbiakban: a BFSZ és a Balatoni Szövetség együttesen: Felek) között az alábbi napon és
helyen, a következő tartalommal és feltételek mellett:
1. Preambulum
A Felek kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket annak okán, hogy
sikeresen és mindkét fél megelégedésére együttműködést alakítottak ki. Jelen megállapodásban
ezt az együttműködést kívánják elmélyíteni.
2. Az együttműködés területei
Jelen együttműködési

megállapodás az alábbi terültekre terjed ki:

a) Felek kölcsönösen meghívják egymást közgyűléseikre, szakmai rendezvényeikre.
b) A két szervezet támogatja egymás pályázati lehetőségeit, esetleg együttesen IS
pál yázhatnak.
c) Közösen lépnek fel a térséget érintő problémák megoldásában, ennek érdekében segítve
egymás működését, egyes témákban való együttműködések érdekében.
d) A
Kék
Hullám
Zászló
Strandminősítési
rendszer
felülvizsgálatában,
továbbfejlesztésében és a standok kiértékelésében a BFSZ közreműködik, szakmai
segítséget ad. Az egyeztetéseken részt vesz, a szakmai anyagokat véleményezi.
e) A szervezetek egymás honlapján megjelenési lehetőséget kapnak.
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3. Az együttműködés szervezeti keretei
A megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséhez Felek kapcsolattartókat jelölnek ki.
Az együttműködés kapcsolattartói:
A BFSZ részéről: Basa István elnök
A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár
Titoktartásra vonatkozó rendelkezések

A Felek kijelentik, hogyajelen megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben a
másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat,
tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik
hozzáférhetővé és jelen megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt megszerző Fél számára, vagy
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem
köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ
vonatkozik, vagy
d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
4. Egyéb rendelkezések
A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tapasztalatait
legalább évenként áttekintik és értékelik, s az értékelés alapján törekszenek az együttműködés
fejlődési irányainak kijelölésére.
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása során betartják az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései t.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodásból pénzügyi kötelezettség egyik
fél számára sem keletkezik. Felek kötelesek minden konkrét együttműködési formát előzetesen
megtárgyalni és írásbeli megállapodást kötni az azzal kapcsolatban felmerülő pénzügyi
kötelezettségekrő 1.
Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, melyet a Felek írásb a foglalt közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetnek.
A Felek bármelyike jogosult a Megállapodást 90 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül
írásban felmondani.
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A jelen Megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen
felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton
rendezik.
A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

szóló

Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartaimát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Tihany, 2015. november 03.,....
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EGYÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs
amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszárn:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
8600 Siófok, Horgony u. 1.
14-10-300265
14830312-2-14
10403923-50515657-52531004
K&H Bank Zrt.
14830312-0312-599-14
Szári Zsolt
BHNpZrt.

másrészről
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
8230 Balatonfured, Kossuth Lajos u. 3.11211
14-02-0000506
19190453-2-19
10300002-10535058-49020011
Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank
19190453-9499-517-19
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség

(a továbbiakban: a BHNpZrt. és a Balatoni Szövetség együttesen: Felek) között az alábbi napon
és helyen, a következő tartalommal és feltételek mellett:
1. Preambulum
A Felek kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket
annak okán, hogy
sikeresen és mindkét fél megelégedésére együttműködést alakítottak ki. Jelen megállapodásban
ezt az együttműködést kívánják elmélyíteni.
2. Az együttműködés
Jelen együttműködési

megállapodás

területei

az alábbi terültekre terjed ki:

a) Felek kölcsönösen meghívják egymást közgyüléseikre, szakmai rendezvényeikre.
b) A két szervezet tájékoztatja egymást a balatoni halgazdálkodást érintő intézkedéseikről,
állásfoglalásaikról, ezen témákban kikéri egymás véleményét.
c) Közösen lépnek fel a térséget érintő problémák megoldásában,
segítve egymás
műkődését,
d) A szervezetek egymás honlapján megjelenési lehetőséget kapnak.

3. Az együttműködés
A megállapodásban

foglalt feladatok teljesítéséhez

szervezeti keretei
Felek kapcsolattartókatjeJölnek

ki.
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Az együttműködés

kapcsolattartói:

A BHNpZrt. részéröl: Nagy Gábor horgászati ágazatvezető
A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné
Titoktartásra

Kovács Krisztina titkár

vonatkozó rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésévei és teljesítésévei összefüggésben a
másik Féllel és annak tevékenységévei kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat,
tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik
hozzáférhetővé és jelen megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
A titoktartási kötelezettség

nem terjed ki az alábbi információkra:

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt meg szerző Fél számára, vagy
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit nem
köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ
vonatkozik, vagy
d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

4. Egyéb rendelkezések
A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tapasztalatait
legalább évenként áttekintik és értékelik, s az értékelés alapján törekszenek az együttműködés
fejlődési irányainak kijelölésére.
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása során betartják az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 20 ll. évi CXII. törvény
rendelkezéseit.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodásból pénzügyi kötelezettség egyik
fél számára sem keletkezik. Felek kötelesek minden konkrét együttműködési formát előzetesen
megtárgyalni és írásbeli megállapodást kötni az azzal kapcsolatban felmerülő pénzügyi
kötelezettségekrő 1.
Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, melyet a Felek írásba foglalt közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetnek.
A Felek bármelyike jogosult a Megállapodást
írásban felmondani.

90 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül

A jelen Megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen
felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton
rendezik.
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A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

a Polgári Törvénykönyvről

szóló

Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartaimát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Tihany, 2015. november 03.

Balatoni Halgazdálkodási
Szári Zsolt
vezérigazgató

Nonprofit Zrt.
&.\LATONT RAl_GAZDÁLKODÁSi
NONPROFIT ZRT.
8600 Siófok, Horgony ll. 1.
Adószám. 14830312-2-14
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
19-02-0002055
18932241-1-20
10403930-39311513
K&H BankZrt
18932241-9499-517-20
Székely Erzsébet, elnök
BCSZSZ

másrészről
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
8230 Balatonfured, Kossuth Lajos u. 3. 11211
14-02-0000506
19190453-2-19
10300002-10535058-49020011
Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank
19190453-9499-517-19
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség

(a továbbiakban: a BCSZSZ és a Balatoni Szövetség együttesen: Felek) között az alábbi napon
és helyen, a következő tartalommal és feltételek mellett:
1. Preambulum
A Felek kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket
annak okán, hogy
sikeresen és mindkét fél megelégedésére együttműködést alakítottak ki. Jelen megállapodásban
ezt az együttműködést kívánják elmélyíteni.
2. Az együttműködés

területei

Jelen együttműködési megállapodás az alábbi terültekre terjed ki:
a) Felek kölcsönösen meghívják egymást közgyűléseikre, szakmai rendezvényeikre.
b) A két szervezet támogatja egymás pályázati lehetőségeit, esetleg együttesen lS
pályázhatnak.
c) Közösen lépnek fel a térséget érintő problémák megoldásában,
segítve egymás
működését.
d) A szervezetek egymás honlapján megjelenési lehetőséget kapnak.

3. Az együttműködés
A megállapodásban

foglalt feladatok teljesítéséhez

szervezeti keretei
Felek kapcsolattartókat

jelölnek ki.
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Az együttműködés

kapcsolattartói:

A BCSZSZ részéről: Székely Erzsébet elnök
A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné

Kovács Krisztina titkár

Titoktartásra vonatkozó rendelkezések
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésévei és teljesítésévei összefuggésben a
másik Féllel és annak tevékenységévei kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat,
tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik
hozzáférhetővé és jelen megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
A titoktartási kötelezettség

nem terjed ki az alábbi információkra:

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt megszerző Fél számára, vagy
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem
köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ
vonatkozik, vagy
d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés
teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
4. Egyéb rendelkezések
A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tapasztalatait
legalább évenként áttekintik és értékelik, s az értéke lés alapján törekszenek az együttműködés
fejlődési irányainak kijelölésére.
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása során betartják az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 20 ll. évi CXI!. törvény
rendelkezéseit.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodásból pénzügyi kötelezettség egyik
fél számára sem keletkezik. Felek kötelesek minden konkrét együttműködési formát előzetesen
megtárgyalni és írásbeli megállapodást kötni az azzal kapcsolatban felmerülő pénzügyi
kötelezettségekről.
Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, melyet a Felek írásba foglalt közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetnek.
A Felek bármelyike jogosult a Megállapodást
írásban felmondani.

90 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül

A jelen Megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen
felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton
rendezik.
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A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

a Polgári Törvénykönyvről

szóló

Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartaimát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Tihany, 2015. november 03.
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EGYÜTTMűKőnÉSIMEGÁLLAPonÁs
amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület
8229 Csopak, Kőkorsó u. 2.
19-02-1256.
18918548-1-19
11623007-08047600-23000006
ERSTE BANK Hungary Zrt.
18918548-9133-529-19
Szauer Rózsa
NABE

másrészről
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
8230 Balatonfured, Kossuth Lajos u. 3. 11211
14-02-0000506
19190453-2-19
10300002-10535058-49020011
Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank
19190453-9499-517-19
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség

(a továbbiakban: a NABE és a Balatoni Szövetség együttesen: Felek) között az alábbi napon és
helyen, a következő tartalommal és feltételek mellett:

1. Preambulum
A Felek kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket
annak okán, hogy
sikeresen és mindkét fél megelégedésére együttműködést alakítottak ki. Jelen megállapodásban
ezt az együttműködést kívánják elmélyíteni.

2. Az együttműködés területei
Jelen együttműködési megállapodás az alábbi terültekre terjed ki:
a) Felek kölcsönösen meghívják egymást közgyüléseikre,
szakmai rendezvényeikre,
közös rendezvények szervezésére is lehetőség van.
b) A két szervezet támogatja egymás pályázati lehetőségeit, esetleg együttesen is
pályázhatnak.
c) Az alap szabályuk adta lehetőségek szerint közösen lépnek fel a térséget és a tavat érintő
környezet- és természetvédelmi problémák megoldásában, figyelembe véve a civil
lakosság véleményét.
d) A
Kék
Hullám
Zászló
Strandminősítési
rendszer
felülvizsgálatában,
továbbfejlesztésében
és a standok kiértékelésében a NABE közreműködik, szakmai
segítséget ad. Az egyeztetéseken részt vesz, a szakmai anyagokat véleményezi.
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e) A szervezetek egymás honlapján megjelenési lehetőséget kapnak.

3. Az együttműködés
A megállapodásban
Az együttműködés

foglalt feladatok teljesítéséhez

szervezeti

keretei

Felek kapcsolattartókat

jelölnek ki.

kapcsolattartói:

A NABE részéről: Szauer Rózsa elnök
A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné

Kovács Krisztina titkár

Titoktartásra vonatkozó rendelkezések
A Felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személy részére információt
nem adnak át. Felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogalmat
értik. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a feleket.

4. Egyéb rendelkezések
A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttmüködés tapasztalatait
legalább évenként áttekintik és értékelik, s az értéke lés alapján törekszenek az együttműködés
fejlődési irányainak kijelölésére.
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása során betartják az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodásból pénzügyi kötelezettség egyik
fél számára sem keletkezik. Felek kötelesek minden konkrét együttmüködési formát előzetesen
megtárgyalni és írásbeli megállapodást kötni az azzal kapcsolatban felmerülő pénzügyi
kötelezettségekről.
Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, melyet a Felek írásba foglalt közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetnek.
A Felek bármelyike jogosult a Megállapodást
írásban felmondani.

90 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül

A jelen Megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen
felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton
rendezik.
A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadó ak.

a Polgári Törvénykönyvről

szóló
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Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartaimát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Tihany, 2015. november 03.

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület
Szauer Rózsa
elnök

EGYÜTTMűKönÉSIMEGÁLLAPonÁs
amely létrejött egyrészről a
Név:
Székhely:
Intézményi azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
FI80554
15308816-2-19
10048005-01426696-00000000
Magyar Államkincstár
15308816854231219
Dr. Gelencsér András rektor, Dr. Kovács Gyula, kancellár
Egyetem

másrészről
Név:
Cím:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető :
Statisztikai számjel:
Képviselő:
Továbbiakban:

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 3. I./211
14-02-0000506
19190453-2-19
10300002-10535058-49020011
Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank
19190453-9499-517-19
Balassa Balázs
Balatoni Szövetség

(a továbbiakban: az Egyetem és a Balatoni Szövetség együttesen: Felek) között az alábbi
napon és helyen, a következő tartalommal és feltételek mellett:
1. Preambulum
A Felek kifejezik egymásnak köszönetüket, illetve nagyrabecsülésüket annak okán, hogy
sikeresen
és mindkét
fél megelégedésére
együttműködést
alakítottak
ki. Jelen
megállapodásban ezt az együttműködést kívánják elmélyíteni.
2. Az együttműködés területei
Jelen együttműködési megállapodás az alábbi terültekre terjed ki:
a) Szakmai gyakorlatok szervezése és lebonyolítása, valamint a szak- és diplomadolgozat
készítés lehetőségének biztosítása a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi
Kar
hallgatói számára
Balatoni Szövetség vállalja, hogy aktuális kapacitásának és lehetőségeinek megfelelően
szakmai gyakorlati helyet biztosít a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói
számára, biztosítja a szakmai konzulenst, valamint a szakmai gyakorlat elvégzéséhez
szükséges feltételeket. Továbbá lehetőséget nyújt az Egyetem hallgatói számára, hogy szak- és
diplomadolgozatukat a társaságnál készítsék el.
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Egyetem vállalja, hogy közreműködik a hallgatók kiválasztásában,
átadja a Balatoni
Szövetség részére a szakmai gyakorlat követelményrendszerét, valamint biztosítja a szakmai
gyakorlathoz az egyetemi témavezetőt, továbbá elfogadja a követelményrendszernek
megfelelő szakmai gyakorlatok teljesítését.
A Felek rögzítik, hogya
szakmai gyakorlat szervezésére és lebonyolítására
jogszabályoknak megfelelően külön együttműködési megállapodást kötnek.

a hatályos

b) Tanulmányok, kutatási beszámolók készítése
Egyetem vállalja, hogy igényesetén a Balatoni Szövetség részére szakmai tanulmányokat,
kutatásokat készít gazdaságtudományi
témakörökben. Egyetem vállalja, hogy Balatoni
Szövetség által adott kutatási feladatokat a Balatoni Szövetség iránymutatásai alapján végzi el,
arról írásbeli kutatási beszámolót készít a Balatoni Szövetség számára. Ennek részleteit és
díjazását felek külön megállapodásban szabályozzák.

c) Természetés
kömyezetvédelemmel
véleményezése, értelmezése

kapcsolatos

törvények,

jogszabályok

Egyetem
vállalja,
hogy
a Balatoni
Szövetség
felkérésére
a természet-,
és
környezetvédelmemmel
kapcsolatos törvényeket,
jogszabályokat, ill. ezek munkaverzióit
értelmezi, véleményezi.

d) Szakkollégiumban való közreműködés
e) Közös szakmai rendezvények
szervezése,
támogatása, azokon való részvétel
f) Közös pályázatok előkészítése és megvalósítása
g) Tematikus napokon való részvétel

egymás

szakmai

rendezvényének

3. Az együttműködés szervezeti keretei
A megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséhez Felek kapcsolattartókat jelölnek ki.
Az együttműködés kapcsolattartói:
Az Egyetem részéről: Dr. Kovács Zoltán, dékán, Gazdaságtudományi

Kar

A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár
Titoktartásra vonatkozó rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötésévei és teljesítésévei összefüggésben
a másik Féllel és annak zevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott
adat, tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem
tehetik hozzáférhetővé és jelen megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják
fel.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy
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b) amelyek bizonyítható an már a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt meg szerző Fél számára, vagy
c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit,
nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ
vonatkozik, vagy
d) amelynek nyilvánosságra
hozatalát vagy kiadását jogszabály
vagy hatósági
rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
4. Egyéb rendelkezések
A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tapasztalatait
legalább évenként áttekintik és értékelik, s az értékelés alapján törekszenek az együttműködés
fejlődési irányainak kijelölésére.
A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megállapodás végrehajtása során betartják az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi eXI!.
törvény rendelkezéseit.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodásból pénzügyi kötelezettség
egyik fél számára sem keletkezik. Felek kötelesek minden konkrét együttműködési formát
előzetesen megtárgyalni és írásbeli megállapodást kötni az azzal kapcsolatban felmerülő
pénzügyi kötelezettségekről.
Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre, melyet a Felek írásba foglalt közös
megegyezéssel bármikor megszüntethetnek.
A Felek bármelyike jogosult a Megállapodást 90 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül
írásban felmondani.
A jelen Megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen
felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton
rendezik.
A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

szóló

Jelen Megállapodás Rét egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartaimát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Veszprém, 2015.

Balatoni Szövetség
elnök

Pannon Egyetem
Dr. Gelencsér András
rektor

Pannon Egyetem
Dr. Kovács Gyula
kancellár

