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Anre11- 1étlei ött e gl,részrő1 :

a Földnrűr,elésügl,i h,finisztérium (székhe11-: 1055 Budapest. Kossutlr tér, 11.. adószánr:

1-§305679-2-41. PIR törzsszárn: 305679). képl,rseletében eljár: Dr. Fazekas Sándor

miniszter. (a tor.ábbiakbair: \4iniszter 1

nrásr,észr,ő1:

a Chernel trsfi,án Sí és Turisztikai Klaszter (székhely: 10.13 Budapest. Stefánia út 69.).

képr.iseletében el_jár,ó Group of S\4AR.TS Corlsuiting Kft. klaszterrnelredzsnretrt szen.ezet

ügvvezetője Dr. Csete Szabolcs klasztermenedzser. rnint egl,üttrrrűködő fél (a
tor.ábbi akbatr: E gr,üttnűködő fé1 j

(eglütteserr: Felek)

között. az alulír,ott napon és irelr,etl. az alábbi leltételekkei.

preambulum

Felek közöserr negállapítják, lrogy a N4ag,var Koruán_v legfontosabb gazdaság- és

fejlesztéspolitikai törekr,ése a loglalkoztatás bőr,ítése. amely törekl,éserr keresztül több stratégiai

célt kír,án lrregvalósítani: élélrkíteni törekszlk a gazdasági rrör,ekedést. jar,ítarri az ál\amháztartás

egl,ensúll,át. stabilizálni a nagv elosztó rendszerek ftnanszírozását. és elősegíteni a 1eszakadó

térségek és társadalrrri csoporlok felzárkőzásáí. A Kormány az ériirtett szakpolitikák



összeiratrgolásár,a1 kiemelten ösztörrözrri kílrárr.]'a azokrrak

trritlt a gazdaság 1elretséges lritörési porrtjai foirtos

élérrkítésében.

az ágazatokrrak a t-ejlődését. atnel\,ek

szerepet játszarrak a foglalkoztatás

Felek egvetértőleg nregállapítják. hog1, a kistérségek gazdasági ötrszerveződő és örigondosliodó

képességérrek lre11.,reállítása. erőlolrásaik kihasználása és hell.ben tafiása össztársadalrrli érdeli. A
helyi gazdaságlejlesztésrrek kulturális és turisztikai szenrpontból is értékteremtő és értéknrestaltó

^,.^] ^ - .^,.LllIL \ dlL.

Eglüttrrrűködő fél a rrraga részérő1 is nregelősíti. 1rogr-lelretőségeilrez trrértetr feladatának tekirrti

az otszág l,elserrl,képességét nör-e]ő ferurtanható lejlődés laiatnerurr-i piliér,ét lrregcélzó tér,ségi

törekr,ések táinogatását. Kijelenti" hogl,törekedni fog a maga viszonvrendszerét. parlrreri bálózatát

is e célkitűzések szolsálatába állítani.

Felek közösen rö_ezitik. hog1 a Nenrzeti \,'idékstratégiár,al összharlgban közös célkitűzésüi<:

- a tájfenltarlást és az er,őforások rrregór,ását biztositó. a hazat és lrell,i biológiai alapoka

tárrraszkodó ter,éken),ségek eiő se gítése.

- az ágazaí foglalkoztatási szerepl,állalásának nöl,elése. a foglalkoztatást biztosító ter.ékerrl,ségek

és üzenszerkezeti lonnák erősítése.

- a nenrzeti f,oldtulajdonlás r.édelnre.

- az alulló1 szerr eződő egr,üttnrűködések ösztötrzése.

- a foglalkoztatás. mint 1egforrtosabb gazdaság- és lejlesztéspolitikai cé1. jelentőségének

erő sítése- 1re1l,i _eazdaságlej 1 esztés.

- a vidéki foglalkoztatás ösztörrzése.

A \4iniszter rö_ilzíterri kír,ánja. hog\, elisrn erj az Egi.üttrrrűködő félnek az erdészetLi agazatboz

kapcsoiódó szerepét. az Egl,üttműködő fél pedig lranssúllozrri kír,ánja, hog1. tárrro gaíja a

N4iniszter törekr,éseit. ezéft a Felek a közös célok. közös érdekek és közös prioritások nrentén

eg},üttnlűködési ntegállapodást kötnek egr,rnással az alábbiak szerint.

I. A Megállapodás célja

1. Felek a fenti össztársadalmi érdekek előmozdítása érdekében ezúton szakmai együttműködési

rnegállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek, amelynek célja, hogy biztosítsa a Felek

kapcsolattartásának rendszerességét, valamint rnegállapítsa közös erőfeszítéseik intézményes



kereteit, tor,ábbá lrregerősítése. 1rogl a Földlrrűi,eléstigl,i N4itlisztéliuil e_e5,titttlúiködő paltnerként

teliitit az Egl,ütüliíködő lélre. atleh, ét,dekelt a lrlagvar és a l{árpát-rrredetrcei tarlós

foglalkoztatásbarr. r,alat-nitrt az összetafió lrell,i közösségek feltételeirrek tnegterertltéséberr - a saját

pafinerségi 1rálózatán keresztiil.

2, A nregállapodás célja az állami et,dészeti tár,saságok (a tor,ábbiakbarr: Társaságok) és az

Egt-üttrniiködo fél - trritlt a hazal, sípáiva-tizerlleltetők szakrrrai szervezete közötti

ecl,üttllliiködések előrerrlozdííása. az erdészeti "síéiet" töfiérielni hag1,orrrárrl,árrak iljjáélesztése.

II. Prioritások

Felek negállapodnak. lrogv egr,üttrnűliödésük során különösen az atábbi szetrrpontokat törekedrrek

közöserl etletlr csiteIli :

- a tájferrirtarlást és az elóforr,ások nresór-ása.

- az ágazat lo glalkoztatási szerepr.állalásának rrör-e1 ése.

- a nenrzeti foldtulajdorrlás l,édelrrre"

- a vidéki iogialkoztatás ösztönzése.

III. A Felek r,állalásai

1. A lt4egáilapodás keretében a \tliniszter l,állalja, irogv

- a közös célokkal és él,dekektel összelriggő stratégia-alkotó inunkába ber-onja az Egr.üttnrűködő

felet. kikéri és figl.elenbe veszi ezze1 kapcsolatos _javaslatait:

- épit az ott feiiralmozott tudásra, g\.akorlati tapasztalatra. kezdenétrt,ezésekre;

- a stratégiai célok és prioritások aiapján. a jelen N{egállapodásbarr nregfogalrr'azottak szeritrti

telü] eteken e gl.üttrrrúködik;

- a tulajdonosi joagr,akorlása alátaríoző Társaságok közreműködése áita1

a, segítséget nlújt az Egr,üttrrrúködő félnek az erdészeti 1ratósági ügl,ek intézéséberr. és az

erdészeti iratósági nlli],,5rrrunások rendbetételében.

b, tárrrogatja az Egr,üttnrűködő lé1 és a Társaságok szolgáltatásairrak kölcsörrös

rrr e 91 e1 errését e glnnás u, eb o 1 dal ain, ki adl án),aib an.

c. támogatja az Egl,üttrnűködő fel és a Társaságok közös szállás- és sícsorrragjainak

kialakítását. népszerűsíté sét

d. támogatja a síturizmus lelretőségeit is kiaknáző száIlás- és fogadóterulet-kapacitás

bőr,ítését erdészeti területen.

e. tárnogatja a gyalogosan \ragy akár síl,el is bejárirató erdészeti tanösr,ények kialakítását.

f. tárnogatja a jöl,őberri tor,ábbi közös eg),üttműködési. fejiesztési területek kijelölését.



2. A N,'íegállapodás lieretében az Eqvtittműliödő léi l,állalja, hog},

- felhahrrozott tudásának, gl,akoilati tapasztaiatátrak letrdelkezésre bocsátásár,al. a tagjai és

pafinerei álta1 rendelltezésére álló eszközökke1. teclrrrológiákka1. elemzésekkel. érlékelésekkel.

tallulnányok készítésér,e1 konstruktír,an közrelrrűködik;

- a kapott szaltnrai tálrrogatást. segítséget hatékorrl,atl használia lel. és lrrarketirrg eszközök

segítségér-e1 elősegíti a Tár,saságok által kezelt erdészeti szállásoli (turistaszállások. l,adászházak)

1rihasztláltságán ak nöl,elését,

- alrtíl. szerepr,állalásár,a1 segíti a Nerrrzeti Vidékstr atégia és rrrás stlatégiai dokunetrtutrrok

célkitúzéseirrek az elérését. a Földrniii,elésrigl i \4inisztériurl rrrunkáját.

I\r. Kapcsolattartás nródja és szabáll,ai

1, A kapcsolattarlás szenréh,eseir. ít,ásban. elekh,orrikus úton és telefon igénl,ber,ételér,e1 törlénik.

2. A Felek kaplcsolattar-tó szenré1l,gk9t jelölnek ki. A kapcsolattafiók feladata a jelerr

N4egállapodásiloz tarlozó összes írásos és szóbeli egl,eztetéshez kapcsolódó ügl,intézés. A Felek

kapcsolattartó szerrré1},ér-rek vagv adatairrak r,áltozásáró1 15 rraporr belü1 ír,ásban tájékoztatják a

rnásik felet. 1egalább a kör,etkező adatok megadásár-a1: tlér. beosztás. elektrorrikus 1erelezési círrr.

telelonszánr és 1el,elezési cíirr. A kiielöit kapcsolattarlók:

N{iniszter részéről Együttműködő fél részérő|:

I.{év: Ugron Akos Gábor kőrösi péter

Beosztás: állanli foldekért lelelős
llel r ettes áll arlrtitkár

elnökhel_vettes

E-nrail cím: gabor. ako s.u gr on@fil. gor,.hu ,r,:*l, <:tr-,"L, :,.r,., il ,,,rrr,

Telefonszám: -36 (1,) 195-2131

+]6 ll0) q)0--irlR
+36 30 639 091]

Levelezési cím: 1055 Budapest. Kossutlr La;os

tér 1 1,

2083 So11,rnár. Cseresznl.e Ü. 12.

Név: Dr. Csete Szabolcs

Beosztás: klasztennenedzser

E-mail cím: szabo l cs. cseieili,},alroo, cotl

Telefonszám: +3ó 30 501 5610

Levelezési cím: 2083 Solyrnár, Cseresznye u. 12.
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3. Az elelitrorrikr-rs útotl tör,ténő ilrlorrnációltöziés a círnzetthez történő rrresérkezéssel. az

esetlegeselr postai itton lag1, futár, útjárr tör,ténő irrfolrrlációközlés a kézbesítéssel. a telefotrotr

törtérrő inforlrrációliöz]és pedig az iir,etr nródon törlérrő közléssei l,álik lratáh,ossá.

\,'. KöItségr-iselés

Felek lrregáliapodrrak. hog5, a jelerr N4egállapodás keletéberr 1ri§tett tel,éketl,vségekke1

kapcsolatbarr egvrlással szenben költségtér,ítési igérr1..t 1]e111 tátrrasztatrak" és a jeleri

\{egállapodásban tbglaltak teljesítésér,el kapcsolatbarr felrrrerülő r,alarrrerrnl,i költséguket saját

naguk r iselik. A Felek trregállapodlrak tol,ábbá abbarr. hogi, az Egl,iittrrrúliödő Fé1 netrr részesiil

külön díj azásb an a j elerl \4egállapo dásb an fo 91 altak telj esítéséér1.

VI. _{ Nlegállapodás tárgl,i hatáll,a és annak korlátai

1. Felek egl-etérlőleg rriegállapítják. 1rog1 jelerr \,iegállapodásrlak senrtlilven fbrnábarr nenl célja

37 Pgr;üttniiködő fél részér:e más gazdasáei szelepiők érdekköret is ériritő állami üg},1eteli. íg1,

különösen az esetleges közbeszelzések terén bártrri11 en előn11 \-aq}- nrás ,sazdasági szereplőiiétől

eltérő rne gítélést Llizto sítarri.

2. A \4egállapodás örulagábair tretn he1l,ettesíti a leladatok átadásáíó1. a tárrrogatásokról. illetr,e a

rnegrerrdelésekr,ő1 szóló szerződéseket. A \4egállapodás. anretmviben errő1 kilejezetten nelrr

letldelkezik. i}ern nódosítja. és ne111 szünteti n]eg a hatál1,os negállapodásokat. keret-

rr' egállapodásokat.

\/II. A N,legállapodás időtartama

Felek rnegáliapodnak. hogi, jelen N{egállapodást a szelződéskötéskor lril,atalban 1érő Kolmárr1,

rlegbízatásának trregszűrréséie terjedő határozott időtartarnra kötik freg, és a Konnárrv

rrregbízatásának megszűrrésér,el a \4egáliapodás rrrinderr tor,ábbi jogril,ilatkozat nélktil negszűrrik.

\IIII. Információkezelés feltételei

1. A Felek eljárásuk során kötelesek a szenréll,es adatok r,édelnrére és a közérdekű adatok

trvilr,ánosságára vonatkozőan az infonnációs öru,endelkezési jogló1 és az inlonnációszabadságó1

szóló 2011. ér,i CXII. tönlén}, rendeikezéseit rnegtarlani,

2. Tudotnással bírrrak toi,ábbá arró1. lrogy az inforrnációs önrendelkezési 3ogrói és az

inforrrrációszabadságlól szóló 2011. él,i CXII. törr,étr}, 27. § (6) bekezdése szerint a döntés

megalapozását szolgáió adat nregisnrerésére iránr,uió igérr1, a döntés nreghozatalát kör,etóen akkor

utasítlrató el. lra az adat megismerése a szer\r törr,ént,es rnűködési rerrdjét vag_v feladat- és



iratáskörérrek illetéktelen kiilső beíbll,ástói tletttes ellátását. íg), k|ilönösen az adatot keletkeztető

álláspontjárrak a dörrtéseli előliészítése sorárr történő szabad kileltését r,eszé1},eztettlé.

3. Ferrtiek érdekébelr a Felek kijelentik. 1rogy.az eg),eztetési arr_vagokat és a kapcsolattartás sot,árr

tudorrrásr-rlila jutott irrlonnációkat az egr-eztetési liötelezettségüket érirrtő körörr títl tretrr hozzák

nl,ilr,árrosságra. arurak tartalrrrát mesőrzik. A Fe]ek lelelősséget l.állalnak azért. 1ro91, a

N.{egáliapodás jelen pontjábarr rnegfogalnazottakat bel,otrt patlrrereik ls tlegismelik és betartását

r állalják.

:l. A Felek kötelezettséget r,állalrrak azén.lrog1, a jelen N,{egállapodás lér,élr egl,rnástól nregkapott

dokunenturrrokkal. adatokka1. inforrnációkkal trem élnek r,issza. azokat a nrásik fé1 beleegl,ezése

és tájékoztatása rrélkü1 nen közlik. illetve kír-ülállók részéle lretrr teszik 1rozzáierhetől-é.

IX. A }fegállapodás módosítása és nregszüntetése

1. Jeleir lr{egállapodást a Felek közös meqegvezéssel. írásbalr. bárrnikor lrródosítlrat_ják. illetr.e

tlegszütrtethetik. A N4egállapodást a Felek bárrlellike a rendes felrrrondás szabálr,ai szerint 30

1lapos lelrrlondási időr,e1" indoklás rrélkül. a nrásik féilrez cínrzett. igazolt nódon eljuttatott.

eg.voldalú n},iiatkozatár.a1 tnegszürrtetheti. A jelen \,,fegállapodás III.. I\".. és VIII. porrtjában

rneslogalmazottak sú11,os megszegése esetén a Feiek az azomali 1ratál5ú lendkírüli felrnondás

1eiietőségér,el is élhetrrek.

2. A Felek r,ögzítik. ilog1. a \4egállapodásbarr nenl szabálr,ozott kérdésekberr a Polgári

Tön'érrr-könr r-rő1 szóló 2013, ér-i \,'. tön-étrr,. az irrfolllációs örrrendelkezési jogr,ói és az

inlolrnációszabadságról szóló 2011. éi,i CXII. törr,énr,. a nritrősített adat r.édelnréről szóló 2009.

ér,i CLV, törr,énl. a jogszabá11-ok előkészítéséberr l,aló társadalmi részr,ételrő1 szóló 2010. él,i

CXXXI törr,éri,v. a jogalkotásról szóló 2010. éi,i CLX,X. tön-érr_v. r,alamint a jogszabá1\,1err,,ezetek

és szabá11-ozási koncepciók közzétételéről és réleirrérilezéséről szóló 301i2010. (XIi.23.) Korrrr.

lerrdelet relrdelkezéseit tekirrtik iránvadónak,

X. Egl,ebek

A jelen N4egállapodásban loglaltak nern érintik az egyób jogszabá11,okbarr illetve közjogi

szeTvezetszabál,vozó eszközökben rrreglratározott l,élemén,vezési és egyeztetési jogosultságokat.

XL Zárő rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogyhozzájárulnak a\lhoz, hogy jelen Megállapodás megjelenjen a Felek

hivatalos honlapjain.



2. Jeleri N,{egállapodás négr,. eglrnással trrege_l1,ező tartalrrrú példánl,bali készrilt. io11,atlatos

solszámozássa1. rlellélrlet néikü1. Őrzési 1relt,üli: 1 példárr1- Földnrtivelésüg1,,i N4inisztériurn

Eldészeti és Vadgazdálkodási Főosztálv 1 példán1, Földrrrúl,elésr-igvi \4inisztériutll Patlanrenti és

Társadalrli Kapc so1 atok Főo sztáll,a. 2 példárr1, E gl,tittrrriíködő fél.

A Felek jelerr N4egállapodást atrnak teljes isrrieretében - nritrt akaraiukkal mindenbetl t-lre9egr,ezőt

- jór,álragl,ólag í|ák alá.

Budapesi. ]0ló.,U_-, u ui :,, (, ,

Dr. Fazekas Sárldor

\4iniszter,

Földllű {,üésüs
)a }*
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Chenrel Istl,án Sí és Turisztikai Klaszter
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