
E gyü ttm ű kö d és i m egá l l a p o d á s

amely létrejött

egyrészről a Magyar Atlanti Tanács - a továbbiakban: MAT - (székhely: 1022 Budapest,
Arvácska vtca I2.; képviseletében: Prof. Dr. Vizi E. Szilvesáer, a MAT elnöke),

másrészről a Magyar Hadtudományi Társaság - a továbbiakban: MHTT - (székhely: 1101

Budapest, Hungária krt. 9-11.; képviseletében: Tömböl Lászlő nyá. vezérezredes altábornagy, az
MHTT elnöke) - a továbbiakban együtt: Felek - között az alulfuott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:

I.
A megállapodús tárgva

Felek a jelen együttműködési megállapodás aláirásával megnyitják annak a lehetőségét, hogy
kölcsönösen támogassák egymás tudományos-kutatási tevékenységét, ismeretterjesztő munkáját,
ezzel is kölcsönösen segítve szakmai elismertségüket, a magas színvonalú tudományos munka
megteremtését.

II.
A meeállapodús időbeli hatúIva

Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodás határozatlan időre szól. Az együfiműködés
tartalmi kérdéseit, tárgyidőszaki megvalósulását a kapcsolattartók évente értékelik.

III.
A Szerződő Felek kiemelt ioeai és kötelezettséeei

m.1. A Felek az együttműködés során tudomiányos kérdésekben elősegítik a szakmai
konzultációkat, új kutatási eredmények egymással történó megosztását, valamint felkérés esetén
kölcsönösen részt vesznek egymás kutatásaiban, szakmai projektjeikben, a nyilvánosan
me ghirdetett felhívásokra 1 ehető sé ge i k fiiggvényében közö sen pály éanak.

III.2. Felek kölcsönösen tájékoztatjék egymást a saját tudományos tevékenységükről, az
érdeklődésre számot tartó nyílt szakmai konferenciák megrendezésérőI és oktatási lehetőségekről,
igény esetén adott témakörökben előadókat biztosítanak egymás számára.

III.3. A Felek együttműködnek szakmai konferenciták megszervezésében, azok lebonyolításában,
az althoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítasában.

IIL4. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan tudományos rendezvényeket
szerveznek és olyan kutatási programokat bonyolítanak le, amelyek erősítik mindkét szewezet
hazai és nemzetközi megítélését, jó hírnevét, ugyanakkor hathatósan elősegítik a tudományos
színvonal emelkedését.

m.5. Felek vállalják, hogy a tudományos kutatómunka tervezése és megvalósítása során
összehangoltan segítik egymás szakmai munkáját, és kölcsönösen megküldik egymásnak a
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gondozásukban megielent kiadványokat, lehetőség szerint nyomtatott és elektronikus változatban
is.

III.6. Felek kölcsönösen biáosítják egymás számétta a rendelkezésiikre álló elektronikus
adatbázisok térítésmentes használatát.

III.1. A Felek elősegítik egymás tudományos munkásságát, külön megállapodás alapján közösen
jelentetnek meg fudományos kiadványokat.

IV.
A szerződő Felek díi- és költséeviselésre vonatkozó rendelkezése

Az I. pontban meghatározott együttműködés keretében a Felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást
nem vállalnak egymással szemben, arról esetileg külön megállapodás keretében, írásban
rendelkezhetnek.

v.
Az írás os kancs olattartds ra vo natkozó rendelkezés

A jelen megállapodással kapcsolatos bármilyen értesítést, felszólítást vagy egyéb közleményt
írásba kell foglalni, Az értesítések, felszólítások vagy egyéb közlemények csak akkor tekinthetők
joghatályosan megtörténtnek, ba azok ajanlott levél vagy elektronikus levél útján, utólag is
i gazolhatő an a címzettnek kózb e s íté sre kerültek, i l l etől e g me g érkeáek.

vI.
A megállapodds módosítdsa, megszűnése, az esetleges vitók rendezésének módia

VI.1. E megállapodást a Felek egybehangző akaratnyilatkozattal, írásban és kizárólag a szewezet
általános képviseletére jogosult vezetőik által módosíthatjak.

YI.2. Az együttműködési megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor, illetőleg azt
brármelyik Fél írásban, indokolás nélkül 60 napos felmondási idővel jogosult felmondani. A
felmondási jog gyakorlása előtt a Felek egyeáetést kezdeményezhetnek.

VI.3. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, űgy a vitás
kérdéseket polgári peres úton rendezik.

VI.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
j o gszabáIyok rendelkezései az ir ény adőak.

VI.s. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást annak aláírását követő 15 napon
belül a saját honlapukon megjelentetik.

Jelen megállapodás - melyet a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 3 oldal terjedelemben 2 eredeti póldányban irtak a|á - a
mindkét Fél általi aláírás napjrán lép hatályba.
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Késziilt: 2 példányban

Egy példán5l 3 oldal

Kapják: l pld. MAT - 1 pld. MHTT


