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A|áírásra jogosu|t képviselője: Svajda Jőzsef , Varga Zso|tné
A|landó kapcso|attartó (név, e|érhetőség): Svajda Jőzsef 82/572250

Egyrészrő| He|yiipari és Városgazdasági Do|gozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2ooo)
Székhe|y: LI47. Budapest, Cinkotai út97la
Telefon, fax, e-mail:
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):11162
Adószám:
Aláírásra jogosu|t képviselője: Király András
A||andó kapcso|attartó (név, e|érhetőség): Kirá|y András

között,

mint EgyÜttműködő Partner, az a|u|írott napon az a|ábbi fe|téte|ek me||ettl

I'Az Együttműködési Megá||apodás cé|ja a fe|ek közötti hosszútávúegyüttműködés
kia!akítása annak érdekében'hogy. az Együttrnűködési t4egái|ap.g.íi55i aiáíró
szervezetekben a rÁvop 2'53,:,M3/r-2org-ooai.pá|yázat cé|kitűzéJ.'io! támogatható

tevékenységei az eddigieknél hatékonyabban va|ósu|janak meg.

Az

együttműködés cé|ja a szakszervezetek erősítése, hogy a középszintű
egyeztetésekben és szociá|is párbeszédben va|ó részvéte|cé|jábó| mega|apozott szakmai
tudássa| és munkavál|alók támogatásával erőt fe|mutató szervezetként vegyen részt.
2. AzEgyúttműködési Megá||apodás tartalma kiterjed a következőkre:

-az érdekvéde|emterü|etén sZerzett tapasztaIatok kö|csönös kicseré|ésére
tapasztaIatcsere a szakszervezetek szervező és érdekképviseIeti munkájáró|
-tapaszta|atcsere a szakmai érdekkörbe tartozó tevékenységek esetében a gazdasági és
po|itikai körülmények elemzéséve| együttműködés és a |ehetőségekhez képest ----közös
képvise|eti vé|eménykia|akítása a nemzetközi szervezetekben (EPSU, PSI)
tapaszta|atcsere az Európai Unióban működő szakszervezetek aktivitására vonatkozó
szabá|yokró|
-tapasztalatcsere a szociá|is partnerségben, a kolIektív szerződések megkötésében,
mu n kafe|téte|ek javításá ba n, a m u nkavéde|em ben
3. Az együttműködés során a két szervezet vá||a|ja, hogy:
-együttműködik az oktatás,
-üdültetés
-sporto|ás és ku|turá|is tevékenység terÜ|etén
4. Az egyuttműködésben résztvevő szervezetek vá||a|ják
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5. Az EgyÜttműködési Megá|lapodás keretében a szervezetek
vá|lalásokat teszik 2015. június 30-ig.:

Az ágazati
va|amint
részérő|.

a

a

következő konkrét

ko||ektív szerződések |étrehozásávaI kapcso|atos tapasztaIatok átadását,
HVDSZ 2000 törekvéseit segítve szemé|yes tanácsadás a z a|apítvány

Fe|e|ős: Király András HVDSZ 2000 e|nöke

Svajda József

a Ia

pítvá nytevő

6.A további konkrét feladatokró| a szervezetek munkatársai
is rogzítő, évente megújuló munkatervet készítenek.

7.

Je|en EgyÜttműködési Megá||apodás

keretében szü|etett.

a

-

határidőket és fele|őseket

rÁuop2'5.3'^13/ 1-2013-oo43 pá|yázat

B' A fe|ek a Megá|lapodást áto|vasták,az érintett szervezetek vezető testü|etei e|fogadták
és közös érte|mezésután, mint akaratukka| és e|hangzott nyi|atkozataikka| mindenben
egyezőt aláírták

résztvevő
szervezet

Az egyÜttműködésben
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Az együttműködésben résztvevő
szervezet
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