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A V6ffalkozok 6s Munk6ltat6k Orsz6gos Szcivets6ge (1107 Budapest, M6zsa tlr

2-6.,

adosz6m: 19001724-2-42, kepviseli Dr. Ddvid Ferenc fotitkdr, mint VOSZ
(a tov6bbiakban VOSZ)

6s a Magyar SzSllitmAnyozoi 6s Logisztikai Szolg6ltat6k Szovets6ge (szekhely: 1'139
Budapest, V6ci ft 85.; adoszdm: 18002492-1-41; k6pviseli Dr. Pechy L6szlo fotitk6r), mint
MSZLSZSZ
(a tov6bbiakban MSZLSZSZ),
egyUtt: Felek
egyuttm tlk6desi meg

6 | Ia

poddst kotn ek, az alfbbiaK szeri nt:

- lgy a vdllalkoz6sok, vSllalkoz6k, kulonos
tekintettel a sz6llltmdnyoz6sban 6s logisztik6ban 6rdekelt v6llalkozok - munk6j6nak seglt6se,
6rdekeik k6pviselete, VOSZ-kapcsolataik b6vit6se, versenyk6pess6guk ndvel6se,
gyarapodSsuk 6rdek6ben,

Az egyUttmrikddes c6lja a k6t szervezet tagjai

A Felek megdllapodnak abban, hogy celjaik megvalosul6sdnak elosegit6se 6rdek6ben,

a

k6lcsonds el6nyok alapj5n egyUttmtlk6dnek az alSbbiak szerint.
1.) Az MSZLSZSZ
'1.1. Tdrsult tagkent belep

a VOSz-ba 6s 6ves 30.000,- Ft, azaz harmincezer magyar
forint tags6gi dij megfizet6s6t v6llalja, a VOSZ alapszabdlydnak megfeleloen.
1.2. el6zetes kUl6n egyeztet6s alapj6n egyes feluletein (pl. hfrlevel) megjelenteti a
VOSZ t5jekoztato c6l0 anyagait.
1.3. dltal szervezett, a VOSZ szlmAra relev6ns szakmai rendezv6nyein biztositja a
VOSZ r6szv6tel6nek lehet6s6g6t, illetve adott esetben t6jekoztato el6ad6s tartds6t
biztositja elozetes kUl6n egyeztet6s alapj6n.
1.4. hozzAjArul ahhoz, hogy a VOSZ az Altala szervezett rendezv6nyein, kiadvdnyain,
felUletein 6s bemutatoin az MSZLSZSZ logojdt haszn6lja, azokon az MSZLSZSZT mint
,,szakmai tdmogatot" feltUntesse - az MSZLSZSZ errol valo el6zetes 6fiesit6se mellett.
1.5. v6llalja, hogy a VOSZ 6ltal szervezett rendezv6nyekrol a tagsdg6t tdj6koztatja, s a
VOSZ rendezv6nyei kommunikSciojdban lehet6s69eihez k6pest tagsdga kO16ben
segitseget ny0jt.
1.6. v6llalja, hogy elozetes meg6llapod6s 6s lehetos6gei szerint informdciokkal seglti a
VOSZ munk6j6t, s a VOSZ szAmlra lehetos6get biztoslt az {ltala k6pviselt v6llalkozok
fel6 valo kommunik6ciora.
1.7. v6llalja, hogy rendelkez6sre 6116 tud6sbAzisAval a VOSZ-I t6mogatja 6s sz6mdra
azt elozetes meg6llapod6s szerint hozzfflrhetovl teszi a VOSZ munk6jdnak
el6seg it6se 6rdek6ben.
1.8. vdllalja, hogy a VOSZ kiadvdnyait, publik6cioit eljuttatja rendezv6nyein keresztUl a
tags6g6hoz, az 5rdekl6dokhdz.

2.)A VOSZ
2.1. az MSZLSZSZ szAmdra biztositja

a VOSZ
alapszablly6 ban fog laltak szeri nt
2.2. elozetes kUl6n egyeztet6s alapjin egyes felUletein (pl. hirlevel) megjelentetl a
MSZLSZSZ t6jekoztato c6l0 anyagait.
2.3. 6ltal szervezett, az MSZLSZSZ szlmlra relev6ns szakmai rendezv6nyein
biztositja az MSZLSZSZ r1szv6tel6nek lehetoseg6t, illetve adott esetben tdjekoztato
el6ad6s tart6s6t biztositja, elozetes kUlon egyeztet6s alapj6n.

a

p6rlolo tagot megillet6 jogokat,

2.4. tdjekoztato kiadvdnyaibol, publikdcioibol elozetes egyeztet6s alapjdn bizonyos
mennyiseget az MSZLSZSZ tagsdga rendelkez6s6re bocsdjt.
2.5, az egyUttmtikodes alapjdn relevdnsnak tartott szakmai egyeztet6seken, forumokon
- melyeken egyUttmtlk6dhet m6s szervezetettel is - az MSZLSZSZ ez irAnyu k6r6s6t
messzemen6en figyelembe v6ve, a lehet6s6gek keretein belUl biztositla az MSZLSZSZ
r6szv6tel6t, mint szakmai 6rdekk6pviselet.
2.6. v5llalja, hogy a rendelkez6s6re dllo tud6sb6zis6val az MSzLSzSzt tdmogatja es
szAm{ra azl elozetes megSllapodSs szerint hozzSferhetov6 teszi az MSzLSzSz
munkSjdnak eloseg itese 6rdek6ben.

3.)A Felek
3.1, egymdst mint szakmai paftnert honlapjukon logoval 6s Stkattint6si lehetos6ggel
egym6s weboldaldra feltrjntetik.
3.2. meg6llapodnak abban, hogy kommunikSci6s csatorndikat tagjaik iranylba (hirlev6l,
stb.) egymds rendelkez6s6re bocs6tjdk 6s elozetes egyeztetes alapjdn a Felek ezeken
el6rhetik 6s megsz6lithatjdk egym6s tags696t.
3.3. megdllapodnak abban, hogy p6ly6zataikban egymdst referenciak6nt megje16lhetik,
valamint, hogy el6zetes meg6llapodds alapj6n koz6sen pllyAzzanak.
3.4. megdllapodnak abban, hogy el6zetes megdllapod6s alapj6n mindk6t Fel tags6g6t
egybefogo 6s 6rint6 szakmai rendezv6nyeket 6s akci6kat szervezhetnek.
3.5. kijelentik, hogy kdlcson6sen segitik 6s partnernek tekintik egymdst, s c6ljaik
e16r6s6hez a lehet6s6geikhez m6rten egymdsnak segits6get nyfjtanak.
3.6. A megdllapod6s nem 6rinti a felek 6n6ll6s6g6t, mdsokkal kotott megdllapoddsaik
6rv6nyesUl6s6t.

A

megdllapod6st a felek, mint akaratukkal megegyez6t iriek al6. A meg6llapodds
hat6rozatlan id6re kottetik, anyagi kdtelezettsegekkel egyik fel rlszlrol sem j6r 6s Felek
b6rmelyike 6ltal a mdsik fllhez int6zett ir6sos tdjekoztatAs mellett, azonnali hat6llyal
felmondhato.

Felek az egyUttmuikddesi meg6llapod6s hat6lya alatt 6s azt kovetoen is - idokorldt nelkUl mindent megtesznek egym5s jo Uzleti hirnev6nek meg6rz6s66r1. Felek az esetlegesen
tudom6sukra jutott uzleti titkot - minden olyan adatot, tenyt es inform6ciot, amelynek
titkokban marad6sdhoz a m6sik felnek melt6nyolhato 6rdeke ffizSdik - ugyanilyen hatdllyal
meg6rzik.

Budapest, 2013. m6jus 28.
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