
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről a

Refl ex Környezetvédő E gyesület
(9024 Győr, Bartók BéIau.7 .)

másrészről a

Pannon-VízZrt.
(9025 Győr. Országút u. 4.)

között az aléhbi feltételekkel

Előzmények: szakmai tevékenysége során mindkét fél nag,, hangsúlyt fektet a környezeti
elemek védelmére és az ezzel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra. A felek felismerve a
vízminőség és a vízbázisok védelmének fontossógát és azok összeftggéseit a fenntartható kör-
nyezet és foglasztás elvárásaival - ajövőben az ehhez kapcsolódó tevékenységeiket egymással
összehangolva végzik az alábbiak szerint.

A.)
A fenti célok támogatása, illetve hatékonyságának javítása érdekében a jelen megállapodás
alapján a Reflex Környezetvédő Egyesület a Pannon-Yíz Zrt. működési területén a Zrt, szak-
mai feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi feladatok végzését vállalja:

1. vízvédelmi (vízbázis-védelem, vízhasznáIat, víztakatékosság) programok iskolai
előadásai, szakkörei, erdei iskolai programjai, tanulmányutjai, vetélkedői, táborai
és a pedagógusok képzése,

2. civil szervezeti és önkormányzati műhelynapok, tréningek, szakmattalálkozők,
fórumok, konferenciákszervezése és a rendezői feladatok ellátása avizzel
kapcsolatos témakörökben,

3. aZrt.kömyezet- és természetvédelmi programjainak segítése, megjelenés és aktív
közreműködés a rendezvényeken,

4. lakossági és iskolai ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése azivővíz
szerepéről, felelősszemléletű felhasznáIásáról, a víz ökológiai szerepéről,
fontosságár ől, a vízbázisok védelméről,

5. támogatja a Pannon-VízZrt. azon törekvéseit, amelyek a környezeti terhelés
csökkentésére, egyben a lakossági ivóvízfogyasztás népszerűsítésére és a
vízfelhasználás takarékosabbá tételére irányulnak,

B.)
A fenti célok támogatása, illetve hatékonyságának javítása érdekében a jelen megállapodás
alapján a Pannon-Yíz Zrt. a Reflex Kömyezetvédő Egyesület szakmai feladatait támogatva
az alábbi feladatok ellátását vállalja:

1. a vízvédelmi programokhoz kötődő szakmai ismeretek (alapinformációk a helyi
vízellátásről, a lakosságivízhaszná|atről és a szennyvízkezelésről) átadása,
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2. a Reflex Egyesület által rendezett szakmai találkozókon való segítő közreműködés, a
forumok, konferenciák sikerének személyi (pl. előadó) és tárgyi (pl. helyiség) támoga-
tása,

3. kiadványok (brosúra, oktatási segédlet, kistérségi minta) készítésében való részvétel
(szakmai tanács, lektorálás, kiegészítő, vagy módosító javaslat),

4. a Reflex által kiépítendő vízvédelmi tanösvények kialakításához javaslattétel (tájékoz-
tatóanyag, kialakítás, elhelyezés, helyszín, stb.),

C.)
A felek atémát érintő páIyázatok előkészítésébe, illetve a folyó páIyéuatok végrehajtásába
előre egyeztetett módon egymást bevonják.

D.)
Szerződő felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen együttműködési megállapodás teljesítését
érintő kérdésekben egymással folyamatosan kapcsolatot tartanak, bármelyik fél kezdeményez-
heti a közös megbeszélés tartását.
A vállalt feladatokat a felek előzetesen egyeztetett módon és eszközökkel, eltérő megállapo-
dás hiányában ingyenesen látják el.

E.)
Kij elölt kapcsolattartók :

- Lajtmann József (Reflex Kömyezetvédő Egyesület)
- Tóth LászIő (Pannon-Viz Zrt.)

A fenti - hatátozatlan időtartamra kötött - Együttműködési megállapodás tartalmát a felek
közösen értelmezték és abban egyetértettek.

Győr,2014. október28.
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Horváth Ferenc

elnök
Reflex Környezetvédő Egyesület

elnök-vezérigazgatő
Pannon-YízZrt.
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