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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai számára nyújtott 

kedvezményekről 

amely létrejött egyrészről:Személy -, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(székhelye: 1132 Budapest, Kádár u. 13., képviseli: Német Ferenc elnök,     adószám: 

18165238-1-41, nyilvántartási szám:21), a továbbiakban: Kamara 

másrészről: 

Fair Befektetési Kft. (La Contessa Kastélyhotel) (3348 Szilvásvárad, Park u 6., képviseli: 

Vincze József szállodaigazgató, adószám:11167813-2-43) mint a Személy-,Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Együttműködő Partner , a továbbiakban: Partner, mint 

együttműködő felek (a továbbiakban: Együttműködő Felek) között a mai napon az alábbi 

feltételekkel: 

1. Előzmények, az együttműködés célja 

1.1. Együttműködő Felek egyezően rögzítik, hogy jelen megállapodás célja a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai számára nyújtott kedvezmények 

bővítése, továbbá Partner által nyújtott kedvezmények körének és mértékének rögzítése. 

 

1.2. Együttműködő Felek egyezően rögzítik, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara célja a jelen megállapodás létrehozásával a 

Magyarországon működő vállalkozások szolgáltatásainak, termékeinek kedvezményes 

megvásárlása, igénybe vétele. 

 

Együttműködő Felek az alábbiakban rögzítik az együttműködésük módját: 

2. Az együttműködési megállapodás tárgya, köre és mértéke 

2.1. Partner az alábbi kedvezményeket biztosítja: 

A kedvezménnyel érintett szolgáltatás helye: La Contessa Kastélyhotel, 3348 Szilvásvárad, 

Park u 6. 

A kedvezménnyel érintett szolgáltatás: A mindenkori aktuális csomagajánlatok, valamint 

szállásszolgáltatás. 

Kedvezmény mértéke: 10 % 

 

2.2. A Kamara a tagságát érintő tájékoztatásaiban köteles megemlíteni a partnert, és az általuk 

nyújtott kedvezmények körét és mértékét. Továbbá a Kamara honlapján feltünteti a Partner 
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adatait, a kedvezmény mértékét. Havonta Hírlevél formájában tájékoztatja a Kamara tagságát 

az aktuális akciókról, ajánlatokról. 

 

2.3. Együttműködő Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a kedvezmények köre és/vagy 

mértéke változik, arról a Partner - a változást megelőző legalább 30 nappal - a Kamarát 

tájékoztatja. 

 

2.4. Partner köteles a tevékenysége során tudomására jutott tényeket, adatokat, titkokat 

megőrizni, azokat harmadik fél részére nem adhatja át, amennyiben ez mégis megtörténik, a 

felelősség Partnert terheli. 

3. Egyéb rendelkezések 

3.1. Jelen megállapodás az aláírás napjával lép hatályba, és visszavonásig szól.  

3.2. Jelen megállapodás módosítása csak írásban lehetséges. 

3.3. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél 2 hónapos határidővel, írásbeli 

bejelentés alapján felmondhatja. 

3.4. Együttműködő Felek képviselői jelen megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

3.5. Együttműködő Felek képviselői megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás 

kérdéseiket először tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a felek a 

Kamara székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki. 

3.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

3.7. Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyet az Együttműködő Felek képviselői 

saját kezűleg írtak alá.  

3.8. Az Együttműködő Felek a jelen Megállapodáshoz csatolják a kedvezmény 

igénybevételére jogosító nem megszemélyesített tagsági kártya fénymásolatát. 

 

Dátum: 

 ……............................................. 
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Kamara 
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Partner 

 


