BfNPI ügyiratszám: xxxx/2022.
BfNPI nyilvántartási szám:

/2022.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Számlaszám: 10048005‐01711954‐00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
a továbbiakban: BfNPI
másrészről
a xxx
Székhely: xxx
Cégjegyzékszám: xxx
Adószám: xxx
Számlaszám: xxx
A Társaság részéről jelen megállapodásban foglalt tevékenység végzésére jogosult, képviseleti joggal rendelkező
természetes személy (név és beosztás): xxx
Születési hely, idő: xxx
Lakcím: xxx
Anyja neve: xxx
Telefon: xxx
E‐mail: xxx
a továbbiakban: Geotúra‐vezető,
a továbbiakban együtt: Felek között, a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
I. Előzmények
1.1.

Felek rögzítik, hogy a Geotúra‐vezető részt vett és sikeres vizsgát tett a BfNPI által szervezett, a 2.2. pontban
megnevezett térsége(ke)t érintő geotúra‐vezetői tanfolyamon. Felek a BfNPI hosszú távú természetvédelmi
és geoturisztikai céljai megvalósítása érdekében kívánnak megállapodást kötni a tanfolyam sikeres
elvégzését követően.

1.2.

A Geotúra‐vezető tudomásul veszi, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyam sikeres elvégzését
követően a BfNPI róla saját adatbázisában információt őrizzen és a tevékenységével összefüggésben további
adatkezelést végezzen, jelen szerződés hatályának időtartama alatt.
II. A megállapodás tárgya

2.1.

Felek a jelen megállapodás alapján elérhető kölcsönös előnyök kihasználása érdekében megállapodnak
abban, hogy a BfNPI által alapított és fenntartott Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén a
Geotúra‐vezető földtani ismeretterjesztő tevékenységet végez a látogatóközönség számára.

2.2.

A Geotúra‐vezető a jelen megállapodás szerinti tevékenységet az alábbi térség(ek)ben jogosult végezni:
-

2.3.

xxx térség (oklevél és igazolvány azonosítója: xxx)
Amennyiben a Geotúra‐vezető a jelen megállapodás aláírását követően egyéb térségekben a BfNPI által
indított vagy elismert képzéseken is oklevelet szerez, abban az esetben a jelen megállapodás szerinti
tevékenységet – a megállapodás külön módosítása nélkül – azokban a térségekben is jogosult végezni.
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III. Felek megállapodása
3.1.

A Geotúra‐vezető kötelezettségei, jogai:

3.1.1. A Geotúra‐vezető – ismereteinek gyarapításával, folyamatos önképzéssel, szakemberekkel történő
konzultációk stb. segítségével – gondoskodik az általa nyújtott földtudományi ismeretterjesztési
tevékenység megfelelő tartalmáról és színvonaláról.
3.1.2. Tevékenysége közben a Geotúra‐vezető köteles betartani, illetve a geotúra résztvevőivel betartatni a
vonatkozó természetvédelmi és egyéb jogszabályi rendelkezéseket.
3.1.3. A Geotúra‐vezető, amennyiben a geotúra során a természetet, természeti értékeket sértő vagy
veszélyeztető tevékenységet stb. észlel, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a területen illetékes
természetvédelmi őrnek a további intézkedések megtétele érdekében. A Geotúra‐vezető működési
területén illetékes természetvédelmi őrök elérhetőségét a BfNPI átadja Geotúra‐vezető részére.
3.1.4. A túrák során a Geotúra‐vezető a szakma szabályai szerint földtudományi örökségünk, élő természeti és
kultúrtörténeti értékeink bemutatását és ismertetését végzi, tetszőleges kommunikációs eszközökkel.
Bármely faj egyedeinek gyűjtése, élőhelyeinek zavarása, károsítása, illetve kőzetek, ásványok,
ősmaradványok gyűjtése mind a Geotúra‐vezető, mind a geotúra résztvevői számára tilos.
3.1.5. Az élő és élettelen természeti értékek hatékony védelme érdekében a geoturisztikai céllal meghirdetésre
tervezett geotúrák útvonalát, rövid leírását (térképmelléklettel együtt) a Geotúra‐vezető köteles előzetesen
jóváhagyásra megküldeni az alábbi címek valamelyikére:
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Természetmegőrzési Osztály
Bakony–Balaton Geopark Csoport
8229 Csopak, Kossuth u. 16. vagy e‐mailben: info@geopark.hu
Nem kell azon útvonalakat jóváhagyásra beküldeni, amelyek jelzett turistautakon, belterületen, zártkertben
(szőlőhegy, nyaralóövezet stb.) haladnak. Ha nem ilyen területet érint a nyomvonal, akkor az érintett
útvonalszakaszt be kell küldeni jóváhagyásra.
A Geotúra‐vezető tudomásul veszi, hogy a BfNPI az oklevélben és fényképes igazolványban is meghatározott
térségre, azaz kizárólag a 2.2. pontban megnevezett térségre vonatkozó útvonalterveket bírálja el.
A BfNPI a Geotúra‐vezető részéről jóváhagyásra benyújtott geotúra‐útvonalak terveit a beérkezéstől
számított 10 napon belül bírálja el. Amennyiben a tervezett tevékenységhez hatósági engedély vagy
tulajdonosi hozzájárulás szükséges (pl. fokozottan védett területen, de nem jelzett turistaösvényen
tervezett geotúra), úgy azok beszerzése a túravezető feladata és költsége. Ebben az esetben a BfNPI részére
a tervezett útvonaltervekkel együtt a hatósági engedélyt is be kell nyújtani.
3.1.6. A Geotúra‐vezető – amennyiben ez a meghirdetésre tervezett túraútvonal jóváhagyása érdekében
szükséges – köteles részt venni a BfNPI által kezdeményezett, egyeztetett időpontban megtartandó
terepbejárásokon, helyszíni szemléken.
3.1.7. A Geotúra‐vezető kijelenti, hogy birtokában van a tevékenység folytatásához szükséges összes engedélynek,
jóváhagyásnak, továbbá azokat a jelen megállapodás hatálya alatt folyamatosan fenntartja. Kijelenti
továbbá, hogy a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket betartja.
3.1.8. A Geotúra‐vezető az általa nyújtott geoturisztikai szolgáltatás promóciója, kommunikációja során köteles
következetesen a „geotúra” és a „geotúra‐vezető” kifejezéseket használni (kerülendő kifejezések: túra,
gyalogtúra, túravezető stb.).
3.1.9. A Geotúra‐vezető jogosult a „Bakony–Balaton Geopark Partner” megnevezés és logó használatára.
Tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos „Bakony–Balaton Geopark” szó‐ és ábrás védjegy a BfNPI
kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A védjegyhasználattal kapcsolatos rendelkezéseket a jelen
megállapodás IV. pontja tartalmazza.
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3.1.10. A Geotúra‐vezető vállalja, hogy a „Bakony–Balaton Geopark Partner” megnevezést és logót jól láthatóan
feltünteti mindazon promóciós felületeken, amely a Geotúra‐vezető által nyújtott geoturisztikai
szolgáltatást hirdeti (nyomtatott szóróanyag, weboldal, Facebook oldal stb.).
3.1.11. A Geotúra‐vezető vállalja, hogy amennyiben rendelkezik saját weboldallal, annak nyitóoldalán jól láthatóan
feltünteti a Bakony–Balaton Geopark hivatalos weboldalának (www.geopark.hu) és a geopark hivatalos
Facebook oldalának linkjét (www.facebook.com/Bakony.Balaton.Geopark). Geotúra‐vezető ugyancsak
vállalja, hogy a fenti online elérhetőségeket nyomtatott promóciós anyagain is feltünteti. Felek a közösségi
oldalon kölcsönösen bejelölik egymás Facebook oldalait is („Tetszik”).
3.1.12. A Geotúra‐vezető vállalja, hogy a geotúrák során a résztvevők számára röviden ismerteti a BfNPI
tevékenységeit és főbb geoturisztikai attrakcióit, a geopark fogalmát, a geoparkok főbb célkitűzéseit, a
BfNPI által alapított és fenntartott Bakony–Balaton Geoparkot, az UNESCO Globális Geoparkok programját.
3.1.13. Jelen megállapodás a Geotúra‐vezetőt nem jogosítja fel arra, hogy promóciós céllal, bármilyen formában
használja az UNESCO Globális Geoparkok™ (UGGp), a Global Geoparks Network™ (GGN) és a European
Geoparks Network™ (EGN) megnevezéseit és logóit.
3.2.

A BfNPI jogai, kötelezettségei:

3.2.1. A Geotúra‐vezető által összeállított és megküldött, legfeljebb (szóközökkel együtt) 2000 karakter
terjedelmű, 1 db megfelelő minőségű digitális fényképpel ellátott bemutatkozó anyagot a BfNPI közzéteszi
a www.geopark.hu honlapon, illetve a www.geopark.hu weboldalra mutató linket elhelyezi a BfNPI
weboldalán (www.bfnp.hu) is. Több térségre vonatkozó geotúra‐vezetői oklevelek megléte (és a Geotúra‐
vezető erre vonatkozó igénye) esetén térségenként eltérő tartalom és fénykép kerülhet fel a
www.geopark.hu weboldalra. Amennyiben azt a Geotúra‐vezető igényli (és ahhoz a publikálásra alkalmas
szöveget is megküldi), a BfNPI angol nyelvű bemutatkozó anyagot is közzétesz a www.geopark.hu weboldal
angol nyelvű felületén.
3.2.2. A BfNPI a Bakony–Balaton Geopark területére vonatkozó, nyomtatott promóciós anyagainak kiadása esetén
általánosságban felhívja a figyelmet a Geotúra‐vezetők szolgáltatásaira, a promóciós anyagok terjesztéséről
gondoskodik.
3.2.3. A BfNPI hozzájárul ahhoz, hogy a Geotúra‐vezető használja (nyomtatott és elektronikus promóciós
anyagokban, névjegykártyán, kitűzőn, pólón stb.) a „Bakony–Balaton Geopark Partner” illetve a „Bakony–
Balaton Geopark Geotúra‐vezető, [a 2.2. pontban megnevezett] térség” megnevezéseket és emblémákat.
A védjegyhasználattal kapcsolatos kérdéseket a jelen megállapodás IV. pontja rendezi.
3.2.4.

A Geotúra‐vezető részére a BfNPI fényképes igazolványt állít ki, amelyen az igazolvány érvényességi ideje
is feltüntetésre kerül. Az igazolvány a BfNPI tulajdonát képezi, azzal a Geotúra‐vezető érvényesen nem
rendelkezhet önállóan. Jelen, határozatlan időtartamú megállapodás keretében – amennyiben a Geotúra‐
vezető a tárgyévet megelőző év december 15‐ig írásban jelzi a hosszabbítási szándékát – a BfNPI a tárgyév
január 15‐ig megküldi az igazolványt a Geotúra‐vezető részére. A Geotúra‐vezető kizárólag érvényes
igazolvány birtokában teljesítheti a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit, és élhet az eszerinti
jogaival.

3.2.5.

A BfNPI hozzájárul ahhoz, hogy az általa vezetett geotúrák során a Geotúra‐vezető térítésmentesen
látogassa meg a 2.2. pontban megnevezett térségekben található bemutatóhelyeket,
látogatóközpontokat (amennyiben van ilyen az adott térségben), ott geoturisztikai, földtudományi
ismeretterjesztési tevékenységet folytasson a geotúra résztvevői számára. Az ingyenes belépés
igénybevételének feltétele az érvényes geotúra‐vezetői igazolvány felmutatása az üzemeltető képviselője
részére. A geotúra résztvevői az érintett bemutatóhelyekre és látogatóközpontokra történő belépés során
kedvezményes belépésre jogosultak. A felsorolt kedvezmények nem érvényesíthetők az alábbi
helyszíneken: Csodabogyós‐barlang, Szentgáli‐kőlik és Várpalotai homokbánya TT (ezek a bemutatóhelyek
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kizárólag a BfNPI‐vel szerződésben álló üzemeltetők, illetve megbízottak által biztosított szakvezetéssel
látogathatóak).
3.2.6.

A Geotúra‐vezető által indított geotúrákat (a 3.2.7. pontban részletezett adattartalommal) a BfNPI
meghirdeti az alábbi promóciós felületeken:
a www.geopark.hu weboldal eseménynaptárában;
a BfNPI Bakony–Balaton Geopark Csoport által üzemeltetett levelezőlistára (Rajongeo) küldött
e‐mailben;
a Bakony–Balaton Geopark Facebook oldalán;
a Bakony–Balaton Geopark Keleti Kapujában (Tihany, Levendula Ház Látogatóközpont) és
Nyugati Kapujában (Tapolcai‐tavasbarlang Látogatóközpont) kialakított promóciós felületen
(amennyiben az indítani kívánt geotúra az érintett Balaton‐felvidék II. illetve a Tapolcai‐
medence térségben indul)
a BfNPI Bakony–Balaton Geopark programjának bármely nyilvános eseményen (fesztiválon,
ökovásáron, konferencián stb.) történő megjelenésekor (a nyomtatott promóciós anyagokat
Geotúra‐vezető saját költségén biztosítja, és köteles gondoskodni annak időben történő
átadásáról is a BfNPI részére);
a BfNPI havi hírlevelében link mutat a www.geopark.hu eseménynaptárára.

3.2.7.

A BfNPI a 3.2.6. pontban vállaltak teljesítését abban az esetben garantálja, amennyiben a Geotúra‐vezető
a tervezett geotúra előtt legalább 10 naptári nappal e‐mailben megküldi az alábbi adatokat a BfNPI
Bakony–Balaton Geopark Csoportja részére:
- Geotúra megnevezése
- Találkozási hely
- Geotúra dátuma és időpontja
- Útvonal (főbb érintett látnivalók)
- Geotúra hossza
- Geotúra várható időtartama
- Geotúra nehézsége, szintemelkedése
- Geotúra jellege
- Előzetes jelentkezés módja
- Jelentkezési határidő
- Geotúra‐vezető neve és elérhetőségei
- További hasznos információ
- Online menetrendek az odautazás megszervezéséhez (közösségi közlekedéssel)

3.2.8.

A BfNPI a Geotúra‐vezető kérésére geoturisztikai, promóciós, kommunikációs tanácsadást nyújt (sikeres
megjelenés a weben, Facebookon, javaslatok és kreatív ötletek grafikai tervekre, a célközönség elérése
hatékonyságának növelése stb.).

3.2.9.

Abban az esetben, ha a BfNPI (saját erőforrásainak biztosításával) nem tud szakvezetést biztosítani az
érdeklődő potenciális ügyfelek/csoport részére egy olyan térségben, amelyre vonatkozóan Geotúra‐
vezető érvényes oklevéllel (azaz geotúra indítási jogosultsággal) rendelkezik, a BfNPI kiajánlja a Geotúra‐
vezető geoturisztikai szolgáltatását. A Geotúra‐vezető által ilyen módon elvállalt és visszaigazolt
geotúráinak pontos feltételeit, a pénzügyi elszámolás módját, a BfNPI közvetítői jutalékának mértékét
külön szerződésben rögzítik Felek.
IV. A védjegyhasználattal kapcsolatos rendelkezések

4.1.

Felek rögzítik, hogy a BfNPI‐nek védjegyhasználati elsőbbségi joga áll fenn a „Bakony–Balaton Geopark”
szóvédjegy, illetve az alábbi ábrás védjegy vonatkozásában:

A BfNPI a jelenleg hatályos ábrás védjegyoltalmat az alábbiak szerint igényelte és kapta meg:
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A bejelentés napja: 2016. június 27.
A védjegy lajstromozásáról szóló határozat kelte: 2018. február 21. (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
A védjegy lajstromszáma: 223770
4.2.

A BfNPI a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg feljogosítja a Geotúra‐vezetőt arra, hogy a 4.1.
pontban megjelölt szó‐ és ábrás védjegynek az alábbi változatát használja:

A Geotúra‐vezető, mint védjegyhasználó a védjegy fenti változatát kizárólag a jelen megállapodásban
foglalt tevékenységhez kapcsolódóan használhatja. A BfNPI egyúttal a jelen IV. pontban megjelölt
feltételekkel feljogosítja a Geotúra‐vezetőt a „Bakony–Balaton Geopark Partner” illetve a „Bakony–Balaton
Geopark Geotúra‐vezető, [a 2.2. pontban megnevezett] térség” megnevezések, megjelölések használatára
is. A „Bakony–Balaton Geopark” megnevezés és logó illetve a „Bakony–Balaton Geopark Geotúra‐vezető”
megnevezés és logó önmagában történő használata nem megengedett.
Minden, a fentieken túlmenő használatot a védjegyjogosultnak jóvá kell hagynia.
4.3.

A védjegyhasználat nem kizárólagos, arra a BfNPI más harmadik személy részére, korlátlan számban, és a
jelen megállapodástól eltérő formában is engedélyt adhat, továbbá azt saját maga is használhatja.

4.4.

A Geotúra‐vezető, mint védjegyhasználó nem jogosult a védjegyet harmadik személyek részére semmilyen
formában használat céljára továbbadni, és eljárása, tevékenysége során köteles megtenni minden olyan
intézkedést, ami általában elvárható annak elkerülésére, hogy harmadik személyek felhasználják a
védjegyet. Jelen tilalom nem vonatkozik pl. nyomtatott promóciós anyagok, weboldalak, grafikák
készíttetésekor a tervező és kivitelező részére történő átadásra.

4.5. A Geotúra‐vezető a védjegy használatára harmadik személyt sem ellenérték fejében, sem anélkül nem
jogosíthat fel, azt, illetve a használati jogot harmadik személyre át nem ruházhatja, egyéb módon nem
idegenítheti el. A Geotúra‐vezető a védjegyet – a színváltozatoktól eltekintve – semmilyen formában és
módon nem változtathatja meg, a védjegyet nem torzíthatja.
4.6. A védjegy felhasználása, megjelenítése során jelölni kell, hogy a védjegy védjegyoltalom alá tartozik (™
karakter megjelenítése).
4.7.

Felek rögzítik, hogy a Geotúra‐vezető a védjegyre vonatkozó összes lényeges körülményről tájékoztatást
kapott, az azzal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljes körű ismeretében van, tekintettel arra, hogy
elvégezte a BfNPI által szervezett geotúra‐vezetői tanfolyamot.

4.8. A BfNPI, mint védjegyjogosult jelen szerződés aláírását követő 3 napon belül a 4.2. pontban megjelölt
védjegyet e‐mailben megküldi elektronikus formában a védjegyhasználó részére.
4.9.

A BfNPI jogosult bármikor, előzetes bejelentési kötelezettség nélkül ellenőrizni a védjegy használatát, így a
Geotúra‐vezető tevékenységét, annak szakszerűségét.

4.7.

A jelen megállapodás védjegyhasználatra vonatkozó rendelkezései a jelen megállapodással egyidejűleg
szűnnek meg, továbbá akkor, ha a BfNPI vonatkozó védjegyjogosultsága megszűnik.
V. A megállapodáshoz kapcsolódóan fizetendő díjak, a Felek elszámolása

5.1.

A BfNPI a jelen megállapodáshoz kapcsolódóan az alábbi jogcímeken éves díjazásra jogosult:
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a.) szolgáltatási díj: évi bruttó 14.308,– Ft (azaz: tizennégyezer‐háromszáznyolc forint);
b.) védjegyhasználati díj: évi bruttó 14.308,– Ft (azaz: tizennégyezer‐háromszáznyolc forint);
azaz bruttó 28.616,– Ft/év (azaz: huszonnyolcezer‐hatszáztizenhat forint/év). (Ezt az összeget a KSH által
közzétett hivatalos, 2021. évre kalkulált inflációs ráta értékével módosítjuk 2022. évre vonatkozóan.)
A Geotúra vezető tudomásul veszi, hogy a BfNPI évente felülvizsgálja az 5.1. pontban meghatározott díjak
mértékét, és azt a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs/deflációs ráta mértékével a tárgyév
január 1‐jéig visszamenőleg egyoldalúan módosítja. A módosított díjak mértékét minden év március 15‐ig
– a számla kiküldésével egyidejűleg – írásban közli a Geotúra‐vezetővel, és a továbbiakban a módosított
használati díjat jogosult a Geotúra‐vezető részére számlázni, a Geotúra‐vezető pedig ezen díjakat köteles
megfizetni.
Az együttműködési megállapodás meghosszabbításának szándéka esetén, 2023. évtől a fentiek szerint
meghatározott éves díjat a Geotúra‐vezető a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
köteles egyösszegben megfizetni a BfNPI részére.
5.2.

Amennyiben a Geotúra‐vezető a díjfizetéssel késedelembe esik, úgy a Ptk‐ban meghatározott késedelmi
kamatot köteles megfizetni.
VI. A megállapodás hatálya, megszűnése

6.1.

Felek a jelen megállapodás, annak aláírásától számított határozatlan időtartamra kötik meg.

6.2.

A jelen megállapodást jogosult bármelyik fél 30 napos felmondási idő betartásával, indokolás nélkül, írásban
felmondani.

6.3.

Felek bármelyike jogosult a jelen megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén indokolással,
azonnali hatállyal felmondani.

6.4.

A Geotúra‐vezető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- a védjegyet, illetve a kapcsolódó megnevezéseket és tipográfiát nem a jelen megállapodásban foglaltak
szerint használja fel, vagy a védjeggyel visszaél;
- a díjak megfizetésével késedelembe esik;
- az üzleti tevékenysége során olyan magatartást tanúsít, amelynek következtében csorbul a BfNPI ill. a
BfNPI által alapított és fenntartott Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark programjának jó hírneve,
és ezáltal a védjegy, illetve a kapcsolódó megnevezések és tipográfia átadása a továbbiakban nem áll a
BfNPI érdekében;
- a jelen megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségét megszegi.

6.5.

A jelen megállapodás megszűnik továbbá bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, halálával, továbbá
abban az esetben, ha a BfNPI védjegyhasználati joga megszűnik.

6.6.

A megállapodás bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a védjegy, illetve a kapcsolódó
megnevezések használati joga minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik, és a Geotúra‐vezető nem
jogosult a szolgáltatásnyújtás és egyéb tevékenység körében ezeket felhasználni.

6.7.

A megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén a Geotúra‐vezető köteles 3 napon belül
minden olyan eszközt, anyagot, illetve egyéb dolgot a BfNPI részére visszaszolgáltatni, amely a birtokában
volt, azonban nem az ő tulajdonát képezte, továbbá köteles minden felületről a jelen megállapodással
érintett védjegyet, egyéb megnevezéseket eltávolítani.

6.8.

Amennyiben a jelen megállapodás a Geotúra‐vezetőnek felróható okból szűnik meg, illetve a 6.6. pontban
megjelölteket nem teljesíti, úgy a Geotúra‐vezető, a felmondástól, illetve a szerződésszegéstől számított 3
napon belül köteles 1 évi díj mértékével egyező mértékű kötbért megfizetni a BfNPI részére
VII. Vegyes rendelkezések

7.1.

Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, illetve egyéb, jogszabályokban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni a rendelkezésre6

bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, így a jelen megállapodás teljesülését,
értékarányosságát stb. is.
7.2.

Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Név: Korbély Barnabás, a Bakony–Balaton Geopark Csoport vezetője
Telefon: +36 30 640 9053; +36 87 555 287
Fax: +36 87 555 261
E‐mail: korbely@geopark.hu
Geotúra‐vezető
Név: xxx
Telefon: xxx
E‐mail: xxx
A BfNPI kijelenti, hogy a jelen pontban megjelölt kapcsolattartója személyes adatainak a Geotúra‐vezető
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Geotúra‐vezető tudomásul veszi, hogy a BfNPI kapcsolattartójának személyes adatait legfeljebb a jelen
szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamban, valamint azt követően a szerződésből eredő igények
elévülési idejének végéig jogosult kezelni.

7.3.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodáshoz kapcsolódó minden üzenet vagy értesítés
írásban (e‐mail, fax, posta) és szóban egyaránt érvényes, azzal, hogy vita esetén az értesítés küldőjének kell
bizonyítania azt, hogy mikor és milyen tartalommal vette kézhez az értesítést a fogadó fél.
A jelen pont hatálya alól kivétel a megállapodást egyoldalúan megszüntető nyilatkozat, amely kizárólag
ajánlott tértivevényes küldemény formájában érvényes. Amennyiben a küldeményt a címzett bármilyen
okból kifolyólag nem veszi át, úgy a küldeményt a sikertelen kézbesítéstől számított 3. napon kézbesítettnek
kell tekinteni.

7.4.

Felek kijelentik, hogy
a) a jelen Megállapodás aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek és nincs tudomásuk
olyan tényről vagy körülményről, amely a megállapodás érvényességét vagy hatályát részben vagy
egészben érinthetné;
b) a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeket és korlátozásokat önként vállalták mindazon
anyagi és nem anyagi jellegű előnyökért, amelyek a Megállapodás teljesítéséből várhatóan fakadnak;
c) rendelkeznek a megállapodás teljesítéséhez szükséges, illetve jogszabályban meghatározott tárgyi,
személyi, működési és egyéb feltételekkel, jogosultságokkal, továbbá mindezeket a megállapodás
időtartama alatt folyamatosan biztosítani fogják.

7.5.

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes.

7.6.

Felek a jelen Megállapodáshoz kapcsolódó egyes részletkérdésekről jelen Megállapodás keretei között
külön dokumentumban (megállapodásban, szabályzatban) is rendezhetnek.

7.7.

A BfNPI tájékoztatja a Geotúra‐vezetőt, Geotúra‐vezető pedig tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának személyi hatálya a Geotúra‐vezetőre, mint üzleti partnerre
is kiterjed; a szabályzat tárgyi hatálya az Igazgatóság, mint adatkezelő és az adatkezelővel szerződéses
jogviszonyban álló természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek által folytatott
minden papír alapú és elektronikus adatkezelésre, adatfeldolgozásra, valamint személyes, vagy különleges
adatot érintő adatműveletre kiterjed.
A jelen szerződés alapján kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát a jelen szerződés
elválaszthatatlan képező, az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza. A
szabályzat elérhetősége: https://www.bfnp.hu/hu/oldal/adatvedelem
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7.8.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a védjegyek és a földrajzi
árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
irányadóak.

7.9.

Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket első sorban peren kívüli egyezséggel kívánják rendezni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy egybehangzóan – értékhatártól függően – kikötik a Veszprémi
Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

7.10. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely rész vagy rendelkezése érvénytelen lenne,
úgy a megállapodás többi részének érvényességét ez nem érinti. Ebben az esetben az érvénytelenné vált
részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, kiegészíteni vagy értelmezni, hogy az érvénytelen
résszel vagy rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági cél megvalósuljon.
7.11. A Geotúra‐vezető a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes
adatait a jelen megállapodás és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes
adatait a BfNPI szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek követése, ellenőrzése érdekében a
szerződés hatálya alatt kezelje.
A BfNPI tájékoztatja Geotúra‐vezetőt, hogy személyes adatainak szolgáltatása a BfNPI felé a jelen szerződés
megkötésének előfeltétele.
Az adatkezelés részletes szabályait a BfNPI adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza:
https://www.bfnp.hu/hu/oldal/adatvedelem
7.12. Felek képviseletében eljáró személyek nyilatkoznak, hogy a jelen megállapodás aláírására a szükséges
felhatalmazással, képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, a hatályos jogszabályok ismeretében, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag, az alábbiak szerint írták alá:
Csopak, 2022. február „.........”
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A pénzügyi ellenjegyzés időpontja:
Csopak, 2022. február „.........”

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
BfNPI pénzügyi ellenjegyző

8

