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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről:  

Név: Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége 
Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 3. I/211 
Nyilvántartási szám:  14-02-0000506  
Adószám:  19190453-2-19 
Bankszámlaszám: 10300002-10535058-49020011 
Számlavezető:  Magyar Kereskedelmi és Hitel Bank 
Statisztikai számjel: 19190453-9499-517-19 
Képviselő:  Balassa Balázs, elnök 
a továbbiakban: Balatoni Szövetség 
 

másrészről: 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.  
Székhely: 1223 Budapest, Park utca 2. 
Cégjegyzékszám:  Cg. 01-09-921027 
Adószám:  10897988-2-43 
Bankszámlaszám: 10032000-00286662-00000017 
Számlavezető:  Magyar Államkincstár 
Képviselő:  Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid ügyvezető igazgató,  
a továbbiakban: Társaság 
 (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbiakban rögzített 
feltételek szerint: 

PREAMBULUM 

 
1.1. A Felek jelen együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) annak érdekében 
hozzák létre, hogy azzal a környezetvédelmi-természetvédelmi ismeretterjesztés, a 
környezetvédelemnek és a természetvédelemnek a társadalom minél szélesebb körében történő 
népszerűsítése, valamint az ökotudatos szemléletmód elterjedésének támogatására irányuló, közös 
stratégiai céljaik megvalósulását elősegítsék. 
 
1.2. Az együttműködés keretében végzett tevékenység magában foglalja a közös szakpolitikai célok 
meghatározását, együttes fellépést e célok elérése érdekében, valamint a társadalom és azon belül az 
egyes specifikus érdekcsoportok tájékoztatását, szemléletformálását.  
 
1.3. Az együttműködés során végzett tevékenységek kiterjednek, de nem korlátozódnak az alábbi 
tevékenységi területekre:  
 

a) Felek kölcsönösen meghívják egymást gyűléseikre, szakmai rendezvényeikre; 
b) A két szervezet támogatja egymás pályázati lehetőségeit, ezen megállapodás szerint 

együttesen végzett tevékenységekhez kapcsolódó pályázatokra közös pályázat benyújtása; 
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c) Felek egymás honlapján megjelenési lehetőséget kapnak; 
d) valamint egyéb, a közös stratégiai célokhoz illeszkedő, a fentiekben nem részletezett szakmai 

tevékenységek. 
 

2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEGE 

2.1. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás keretjellegű, általános felhatalmazást tartalmaz arra 
nézve, hogy az együttműködés keretében végzett tevékenységek bármelyikének esetében a Felek 
együttes, összehangolt munkájával a megállapodásban megfogalmazott célt minél hathatósabban 
elérjék. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a konkrét együttműködés részletei a jelen 
megállapodásban nem rendezettek, és azok tárgya indokolja, valamint a Felek abban egyetértenek, a 
konkrét együttműködés részleteit külön szerződésben rendezik. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. A Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésével egyik fél sincs korlátozva abban, hogy az 
1.3. pontban meghatározott tevékenységekkel azonos vagy hasonló tartalmú megállapodást mással 
köthessen. 
 

3. KAPCSOLATTARTÁS, INFORMÁCIÓK ÁTADÁSA, TITOKTARTÁS 

3.1. A Felek a megállapodásban foglalt együttműködés megvalósítása érdekében minden szükséges 
segítséget (szóbeli és írásbeli tájékoztatást) egymásnak ellenérték nélkül megadnak. 
 
3.2. A Felek a megállapodás tárgyával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják egymást, a témával 
kapcsolatban folyamatos szakmai konzultációt folytatnak, valamint közös céljuk megvalósítása 
érdekében tevékenységüket összehangolják. 
 
3.3. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során betartják az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseit. 
 
3.5. 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. 
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3.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra: 
 

a) amelyek bizonyíthatóan már a megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak 
az információt megszerző Fél számára, vagy 

b) 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 

c) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi 
kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

 
3.5. A Felek rögzítik, hogy üzleti titok jogcímén nem tagadhatják meg a megállapodásról való 
tájékoztatást az erre jogosult és illetékes szervek, személyek számára. 
 
3.6. Felek a megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséhez szakmai kapcsolattartókat jelölnek ki: 

a) Szövetség részéről:  

Név, beosztás: Fabacsovicsné Kovács Krisztina, titkár 
Telefon:+36-30-322-2707 

E-mail: bszovetseg@chello.hu 
 
b) Társaság részéről: 

 
Név, beosztás: Dr. Béres András, ügyvezető igazgató helyettes 
Telefon: +36-30-726-1440 

E-mail: beresa@hoi.hu 

4. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

4.4. Jelen megállapodás a Felek általi utolsó aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön 
létre.  

 
4.5. Jelen megállapodás módosításához a Felek együttes írásbeli megállapodása szükséges, 3.3 

pont kivételével, amelyet a Felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatnak. 
 

4.6. A Felek bármelyike jogosult a megállapodást 30 napos felmondási idő mellett indoklás nélkül 
írásban felmondani. 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5.1. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései irányadóak. 

 
5.2. Jelen megállapodás 4, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, 2 példány a 
Balatoni Szövetséget, 2 példány a Társaságot illeti meg. 
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5.3. A jelen megállapodásban nem rögzített és nem szabályozott, a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő problémákat, a megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Felek tárgyalásos úton 
rendezik.  
 
5.4. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 
Kelt: Hévíz, 2017. március 22.                              Kelt: Hévíz, 2017. március 22.    

 
 

.......……..……………………. 

 
 

 

 
 

      ….…..………………………….. 

 

Balassa Balázs  
elnök 

 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid 
ügyvezető igazgató  

Balatoni Szövetség Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


