
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egl,részről a

Reflex Környezetvédő Egyesület
(9024 Győr, Bartók Béla u. 7.), továbbiakban Egyesület

másrészről a

Bakonyerdő Zrt.
(8500 Pápa, Jókai u. 46.), továbbiakban Zrt.

kőzöíl M alábbi feltételekkel

Etőzmények: szakmai tevékenysége során mindWt fél hag,lományosan nagl hangsúlyt felctet a
környezeti elemek yédelmére és az ezzel kapcsolatos lakossági szemléleformálásra. A felek
felismerve a fenntartható erdőgazdálkodás és a vízbázisok údelmének fontosságát és azok
összefüggéseit - a jövőben az ehhez kapcsolódó tevékenységeit egymással összehangolva
végzik az alábbiak szerint,

A.)
A fenti célok támogatása, illetve hatékonyságanak javítása érdekében a jelen megállapodás
alapjan a Reflex Környezetvédő Egyesület támogatja a Bakonyerdő Zrí, ferntaríhaíó erdő-
gazdálkodásra, az élóhelyek és a vizbázis védelmére, illetve a kömyezeti terhelés csökkenté-
sére iranyuló törekvéseit.

-A,z Egl,esület - a Bakonlerdő Zrt. szakmai feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.
arrrrak múködési területén - az alábbi feladatok végzését vállalja:

1. iskolai (tanórán kívüli) erdó- és vadvédelmi, továbbá vizf;íais védelmi programok
kidolgozása és bonyolítása (előadások, szakköri foglalkozások, erdei iskolai prog-
ramjai, vetélkedők),

2, erdei iskolai programok bonyolítása az egyesület pápateszér-farkashegyi ökológiai
központjában gyermekek illetve pedagógusok részére (pedagógus továbbképzés,
gyermek túrák- és táborok, projektnapok),

3. civil szewezeíi és önkormányzati múhelynapok, tréningek, szakmai találkozők,
fórumok, konferenciák szelrvezése a fenti témakörökben,

4. a Zrt. álíal rendezetl kömyezet- és természetvédelmi programok támogatása, meg-
jelenés és aktív közíemúködés a rendezvényeken,

5. lakossági és iskotai ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése a fenn-
íartható etdőgazdálkodásról - kiilönös tekintettel az élőhelyek védelmére, a viz
ökológiai szerepére és a vízbázisok védelmére.

B.)
A fenti célok trámogatása, illetve hatékonyságanak javítása érdekében a jelen megállapodás
alapján a Bakonyerdő Zrt. a Reflex Kömyezetvédó Egyesület szakmai feladatait támogatva
az alábbi feladatok ellátás áí vállalja:
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azerdő-ésvadgazdálkodáshoz,vízblulisvédelméhezkötódőszakmaiinfotmációk
aadása (tájekoiatás az erdómúvelési- telepítési tervek főbb je|lemzőítőL, a Zrt,

mlíködési t;rületén lévő vízfolyásokat, vízbázisokat érintő beavatkozásokól),

a Reflex Egyesiilet á|íaI az A,l2-3 pontok szerint rendezett szakmai programokon való

."gitti r.oo""-tirödés azok sikeres lebonyolítása érdekében (pl. elóadók, vagy téttgyi

feltételek biáosítása),

3.kiadványok(brosura,oktatásisegédlet,kistérségiminta)készítésébenvalórészvéte1
1szakmai tanics, lektorálás, kiegészítő, vagy módosító javaslat),

4.aReflexEgyesületálÍalaZft.teÍületénkiépítendőtanösvények,bemutatóhelyek
kialakításaház javaslattétel és szakmai közreműködés (tájékoztatóanyag, kialakítás,

elhelyezés, helyszín, stb.).

C.)
Á felek a témát érintő pá|yázatok előkészítésébe, illetve a folyó palyazatok végrehajtásába

előre egyeztetett módon egymást bevonják.

D.)
szerződő felek kölqsönösen vállaljak, hogy a jelen együttműködési megállapodás teljesítését

Jrinto te.aer.tuen egymással folyamatosú k Lpcsolatot taltanak, bármelyik fél kezdeményez_

heti a közös megbeszélés tarlását.

A r,áIlalt feladÁkat a felek előzetesen egye tetett módon és eszközökkel, eltérő megáilapo-

dás hianr ában ing1 enesen látiák el.

E.)
Kijeltilt kapcsolattartók:

Lajtmann József (Reflex Kömyezetvédő Egyesület)

Stubán Zolt{ín (Bakonyerdó Zrt.)

A fenti _ haténozatlarl idótartamra kötött _ Együttrnúködési megállapodás tartalmát a felek

közösen értelmezték és abban egyetértettek.

F.)
ieíen megattapodást a felek előzetesen, írásban, 30 napos felmondási idővel mondhatják,

G.)
A megállapodásban nem szabá|yozolt kérdésekben a ptk. vonatkozó rendelkezései az

iranyadóak.

Pápa2015. november 25.
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