
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
 
Mely létre jött a DND Telecom Center Kft. (ügyvezető igazgató: Dobainé Tar Zsuzsanna; továbbiakban 
Támogató), másrészről a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (elnök: Német 
Ferenc) között. 
         
1.  Szerződő felek rögzítik, hogy együttműködési megállapodást hoznak létre a felek kölcsönös érdekeinek 
előmozdítása érdekében, mely az alábbiakra terjed ki: 
 
2.   Támogató vállalja, hogy 

 Megállapít egy olyan termékkört, amely kapcsolódik a Támogatott szervezet tevékenységi köréhez 
(lásd 1. számú melléklet). 

 A megállapított termékkörből a Támogató a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara tagjainak a mindenkori lista áraiból 5% kedvezményt nyújt. 

 Az így értékesített termékekről és eszközökről a Támogató kimutatást vezet, melyen feltünteti a 
vásárló nevét, címét, kamarai tagság számát valamint azt a vásárolt értéket, amelyre a meghatározott 
termékkör kiterjed. A kimutatást a felek rendszeresen áttekintik.   

 A Támogatottat ellátja közvetlen pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatással, melyből az utóbbi 
jellemzően rádiós eszköz (rádió, tartozék, stb.) felajánlása különböző versenyek díjaként, illetve a 
Támogatott által szervezett rendezvényekre történő díjmentes URH rádió biztosítása.  

 A pénzbeli illetve a nyereménynek felajánlott tárgyi eszközök értékének alapja az együttműködési 
megállapodás keretében értékesített eszközök értéke utáni 3%. 

 A Támogatott tisztségviselői által saját használatra vásárolt kijelölt termékkör esetén a mindenkori 
lista árból 10% kedvezményt nyújt.  

 Hírt ad weboldalán a Támogatott által rendezett kiemelt eseményekről valamint a felek által kötött 
Együttműködési Megállapodásról. 

 
3. Támogatott vállalja, hogy  

 A Támogatott hivatalos weboldalán a Támogató logóját és linkjét elhelyezi, valamint hírt ad 
weboldalán a felek által kötött Együttműködési Megállapodásról.  

 Kiemelt rendezvényein elhelyezi a Támogató által nyújtott szóróanyagot valamint molinóit. 

 Kiemelt rendezvényein maximum sátornyi (4x4 méter) területet biztosít a Támogató részére, ahol 
eszközeivel meg tud jelenni, saját magát reprezentálni képes.  

 a Támogató által megadott logót a versenyekkel kapcsolatos saját készítésű kiadványon 
megjelenítik. Médiaszerepléskor a Támogató szakmai hírnevének és ismeretségének növelése 
érdekében nyilatkoznak és - lehetőség szerint - törekednek Támogató említésére az un. indirekt 
módszerek felhasználásával. Sajtótájékoztatóin méltatja Támogató segítő érdemeit.  

 
 

 
1. számú melléklet 

Kedvezményes kategóriába sorolt csoportok 
 

 Icom professzionális URH rádiók valamint azok tartozékai 

 Motorola professzionális URH rádiók valamint azok tartozékai 

 SoundOff Signal megkülönböztető és figyelmeztető jelzések 

 Sirena megkülönböztető és figyelmeztető jelzések 


