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EGYÜTTMÚKÖDÉSI MEGÁLLAPoDÁS
Amely létrejött egyfelől a

PÉcsI TUDoMÁNyBcyBrBm

Székhely: '7 622 Pécs' Vasvári P. u.4.,
Adószáma: 1 5329'7 98-2-02'
Statisztikai jele: I 53 29708-8 542-312-02,
oM azonosító Fl 58544,
Bankszámlaszám: MÁK 10024003-0o282716-00o00000,
Szerződéskötés során eliáró és a szerződéskötéssel
érintett szervezeti egység: Természettudományi Kar,
Képviseletre jogosult: Dr. Gábriel Róbert, dékán,
a továbbiakban: ,'PTf '
másfelől

a

MAGYARIIoNI FÖLDTANI TÁRSULAT

Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca l2., I. em.
ajtő,
Nllvántar1ásba vételről szóló haÍározaÍ száma. eljáró
bíróság: Pk. 60.4401 1989.23., Fővárosi Törvényszék'
Adószám: 1 98 15833-2_41'
Statisztikai számjel: 1981 5833 -9412-529-01,
Bankszámlaszám: K&H Bank 10200830-323 101 7100000000
Képviseletre jogosult: Baksa Csaba, elnök
a Íov ábbiakban:

l.

',MFT'

közöÍt, az alulírott helyen és időben, az d,ábbi feltételek mellett:

Az együttműködés célja

A Felek kölcsönösen

felismer1ék, hogy közös érdekük a Széleskörű szakmai együttmtiködés,
és a szoros kapcsolat kialakítása mind a szakmai érdekérvényesítés,
mind a szaknrai oktatás
fejlesztése érdekében,így a jelen együttmiiködési megállapodást kívánják megkötni abból a
célból, hogy tevékenységeiket a közös és hosszú távú előnyök érdekébenösszehangolhassák.

Az együttműkiidés formái

1.

A felek megállapodnak abban, hogy az alábbi együttmúködési formák mentén valósítják
meg a fenti céljukat:

A Felek

kölcsönösen népszerúsítiksaját honlapjaikon szakmai és kulturális
partnerként a másik Felet, megjelenitve a másik Fél nevét, elérhetőségi adatait,
honlapjanak címét,azonnali hozzáferést biztosító 1ink formájában.
Rendszeresen és kölcsönösen tájékoztatják egyrnást a meghirdetett Íöldtudománl
szakmai rendezvényeikről. konferenciáikról, tanulmányútjairó1, megemlékezéseikről
(a továbbiakban egyúí.:,rendezvézy''), emellett lehetőséget adnak arra, hogy a másik
fél képviselői azonos feltételek mellett a fenti rendezvényeken részt vehessenek.
Egybeesó érdekek esetén közös konferenciákat szeweznek, amelyek költségeit minden
esetben külön, írásbeli rnegállapodás alapján viselik a Felek, és azok hasznából is
közösen részesiilnek.

'-Lc

Támogatják a 2077 -ben esedékes a PTE ..650 éyes
'jubíleumí"- és az MFT ',XIil.
H UNG Eo nemzetközi.földtudományi''
konferenciák közös rnegrendezését.
Évente legalább egy alkalommal a két fél vezetői vagy megbízottaik együttes üléSt
tartanak. amelynek során értékelikaz együttműködés eredményeit és egyeztetik a
következő időszak tennivalóit.

o Az MFT

felkérésre segítségetnyújt az PTE'-nek speciális témákban' előadók

delegá1ásában.

. A
o
o
.

korszerűsítendő tananyagok összeállításához

felkérésre az

munkabizottságot állít fel és bocsát az Egyetem rendelkezésére.

MFT

szakértoi

Kolcsönösen, térítésmentesenmegküldik egynásnak (a másik Fél titkárságának
címezve) a nyomtatott és elektronikus kiadványaikat, 1egalább egy példányban'
Kölcsönösen
felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázatokra, ame1yek elnyerése
révénnegerősíthetik egymás működési és anyagi biztonságát.

KöZösen

lépnek fel érdekérvényesítőképességük növelése érdekében a civil

szervezeteket és a kópviselt szakmákat érintő kérdésekben a hatósági és kormányzati
szervek fe1é.
2.

A

Felek kijelentik' hogy az együttműködés teljesítésévelkapcsolatban felrnerülő
költségeket alapvetően mindkét Fél maga viseli, az együttműködés körében - így az
általuk delegált előadók, szakértők dijazása, és a rendezvényeken való részvétel
tekintetében -, eg1,rnással szemben semmilyen jogcímen nem támasztanak pénzügyi
igényt, hacsak e tekintetben eltérő eseti döntés vagy későbbi' a Felek között külön
létrejött, írásbeli rnegállapodás nem születik.

Kapcsolattartás módja
3.

A

Felek megnevezik azokat a kapcsolattartó személyeket, akik a megállapodáshoz

kapcso1ódó tevékenységek koordinációjáért elsődlegesen felelősek:

PTE részéről:
Dr. Geresdí István, egyetemi tanár
tel.: + 36 '72l503-600124825. mellék
e-mail : geresdi@gamma.ttk.pte.hu
a

az MFT részéról:
Dr. Cserny Tibor. főtitkár
tel.: + 36 701932-4'751
e-mail : csemy.tibor@gnail.com

A kapcsolattaÍó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a jelen szerződés
teljesítéséve1kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a szerződés

módosítására, megszüntetésére' egyéb jognyilatkozat tételérenem jogosultak. A
kapcsolattartók személyébenbekövetkező esetlegeS változásról az érintett Fél
haladéktalanul' szabályszerűen aláírt nyilatkozatban tértivevényes postai küldeményben,
vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy' hogy az átvétel
időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételéta címzett Fél
köteles haladéktalanul. írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a
kapcsolattarlónak az újonnan bejelentett személy minősül. A kapcsolattafió személyének
megváltozására vonatkozó bejelentés és annak visszaigazolása nem minősül
szerződésmódosításnak.

A megállapodás időtartama, módositása, megszűnése

4. A

jelen megállapodást a Fe]ek a mindkét Fél általi aláírás napjától kezdődően'

határozatlan időtar1amra kötik.

5. A jelen megállapodás kizárőIag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
6' A jelen megállapodás megsziintethető a Felek által' közös megegyezéssel, rendes
rendkívüli felmondással.

7.

és

A jelen megállapodást bármelyik Féljogosult a másik Félhez címzett, egyoldalú, írásbeli,
indoklás nélküli j ognyilatkozattal, hat hónapos felmondási idővel megszüntetni. (rendes
felmondás)

8. A

jelen megállapodáSt bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése

esetén, a másik Félhez címzett, egyoldalú, írásbeli, indokolt jognyilatkozatta1' azonnali
hatál1yal megszüntetni (rendkívüli felmondás)

A Felek egyéb megállapodásai

9. A

Felek elflogadják' hogy a jelen együttműködési megállapodás a fentieken túl nem
keletkeztet további jogosultságot, és nem von maga után kötelezettséget egyik Fél
számára sem.

10. A Felek kijelentik, hogy együttműködésük nyilvános, üzleti titkot nem tartalmaz.

A

Felek a jelen megállapodásból eredő iogvitáikat elsősorban kölcsönös

tárgyalásos úton kívánj ák rendezni.

egyeztetéssel'

A jelen együttműködési megá1lapodást _ mely négy egymással egyező példányban késztilt, és
amelyből egy példány az MFT{, három pé1dány a PTE-I illet meg _ a Felek, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag, ürurepélyesen aláílták.
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a

PTE részéről:

pénzügyi e1lenjegyző

o
.

Támogatják a 2017 -ben esedékes a PTE .^650 éves jubileumi"- és az MFT
HUNGEo nemzetközi.ft;ldtudomrinyl'' konferenciák közös megrendezését.
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Évente legalább egy alkalommal a két lél vezetői vagy megbízottaik együttes ülést
tafianak, amelynek során értékelikaZ egyiittműködés eredményeit és egyeztetik a
köVetkeZő időszak tennivalóit.

o Az MFT

felkérésre segítségetnyfut

delegá1ásában.

. A
o
o
o

az PTE-nek speciális

korszerúSítendő tananyagok összeállításához

témákban, előadók

felkérésre az

munkabizottságot ál1ít fel és bocsát az Egyetem rendelkezésére'

MFT

szakértői

Kölcsönösen,
térítéSmentesenmegküldik egynásnak (a másik Fél titkárságának
címezve) a nyomtatott és elektronikus kiadványaikat' 1egalább egy pé1dányban.
Kölcsönösen
felhívják egymáS figyelmét az elérhető pályázatokra, amelyek elnyerése
révénmegerősíthetik egyrnás működési és anyagi biztonságát.

Közösen

lépnek fel érdekérvényesítőképességük növelése érdekében a civil

szervezeteket és a képviselt szakmákat érintő kérdésekben a hatósági és kormányzati
szervek felé.
2.

A

Felek kijelentik, h'ogy az együttműködés teljesítésévelkapcsolatban felmerülő
költségeket alapvetően mindkét Fél maga viseli, az együttrnűködés körében _ így az
általuk delegált előadók, szakéfiők díjazása, és a rendezvényeken való részvétel
tekintetében -, egyrnással szemben semmilyen jogcímen nem támasztanak pénzügl
igénÍ,hacsak e tekintetben eltérő eseti dcintés vagy későbbi. a Felek közcjtt külön
létrejött, írásbeli megál1apodáS nem születik.

Kapcsolattartás módja

A

Felek megnevezik azokal a kapcsolattar1ó személyeket, akik
kapcsolódó tevókenységek koordinációjáért elsődlegesen felelősek:
PTE részéről:
Dr. Geresdi István, egyetemi tanar
tel.: + 36 72l503-600124825. mellék
a

e-mai1: geresdi@gamma.ttk.pte.hu

A

a

megállapodáshoz

MFT részéről:
Dr. Csemy Tibor, főtitkár
tel.: + 36 701932-4151
e-mail : cserny.tibor@gmail.com
az

kapcso1attartó szemé1yek feladata a kölcsönös,

naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.
kapcsolattar1ó személyek kizárólag a jelen szerződés
teljesítésévelkapcsolatban felmerülő operatív kérdésekbenjogosultak eljárni, a szerződés
módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételérenern jogosultak. A
kapcsolattartók személyébenbekövetkező esetleges változásról az érintett Fél
haladéktalanul' szabályszerűen aláírt nyi1atkozatban tértivevényes postai küldeményben,
vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy' hogy az átvétel
időpontja és ténye igazolliató legyen. A tájékoztatás tudomásul vételéta címzett Fél
köteles haladéktalanul, írásban visszaigazolni. EtÍő| az időponttól kezdődően a
kapcsolattafiónak az újonnan bejelentett szeméIy minősül. A kapcsolattartó személyének
megváltozására vonatkozó bejelentés és annak visszaigazolása nem minősül
szerződésmódosításnak.

A Felek

rögzítik, hogy

a

A megá|lapodás időtartama, módosítása, megszűnése

4. A

jelen megállapodást a Felek a mindkét Fél általi aláírás napjától kezdődően'

határozatlan időtar_tamra kötik.

