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

Balatoni Kör
Badacsony, Park utca 22. 8261
19-02-0003523
18626939-1-19
10400724-50526771-84561003
K&H Bank
18626939-9499-529-19
Laposa Bence
Balatoni Kör

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: a Balatoni Kör 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
pályázhatnak.
c) Közösen lépnek fel a térséget érintő problémák megoldásában, segítve egymás
működését.
d) A Kék Hullám strandminősítésben közösen vesznek részt.
e) A két szervezet közösen népszerűsíti a balatoni borokat, a Balatoni Borrégió egyetlen
régiós borversenyének, a Balatoni Borok Versenyének sikeres lebonyolításában
közreműködnek.
f) A Balaton névhasználat szabályozásának kidolgozásában a két szervezet
együttműködve a térség további szereplőivel közösen dolgozik.
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3. Az együttműködés szervezeti keretei
A megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséhez Felek kapcsolattartókat jelölnek ki.
Az együttműködés kapcsolattartói:
A Balatoni Kör részéről: Kun A. Luca
A Balatoni Szövetség részéről: Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár
Titoktartásra vonatkozó rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a jelen 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
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.
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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 szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyet a Felek
elolvastak, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Keszthely, 2018. március 14.

Balatoni Szövetség
Balassa Balázs
elnök

Balatoni Kör
Laposa Bence
elnök

