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E GyüTTrvrúxöon sr un cÁrrapooÁs

ame ly létrej ött e gyré szrő 1 a Magy ar Katonai - Katasztr Őfaorv o stani T árs as ág

(tovabbiakban MKKT, 1134 Budapest, Róbert Krároly krt. 44., képviselŐje Dr.:KoPcsó István,

a Társaság elnöke), másrészről a Magyar Hadtudományi Tarsaság (tovabbiakban MHTT, 1101,

Budapest]Hungária krt. 9-11., képviselője Dr. Szenes Zoltér., a Társaság elnöke) kÖzőtl, az

MKKT A|apszába|y 2.2. bekezdés g) póntja, valamint az MHTT Alapszabály 2.§. g) pontja

alapján, az áIulírottnapon, az alábbi célokkal és vállalásokkal.

Az együttműködés célja és fő irányai

A Felek a tudományszervezés, a tudományos kutatás, továbbá mils tudomiánYos

tevékenység (p1. publikáiás, lektoálás, irodalomkutatás) keretében megvalÓsított

együttmlíködéstikkel segítséget nyujtanak egymásnak az alaprendeltetésiikkel kapcsolatos

űom,ínyos tevékeny s{g e{yeztiteáeh"r, a kapcsolódó szakmai - közéleti rendezvénYek

koordináiás áútoz, areítart 
".edmények 

szakmai gyakorlatban történő hasznosításához,

A Felek amegáIlapodás céljanak elérése érdekében:

1. Té$ékoúatást nyújtanak saját tudományos tevékenységükíől, és kiemelt figyelmet

foiaitanat< közös kutatási programok kialakításara és megvalÓsításara.

2. Egymást kölcsönösen infórmálj akapáIyazati lehetőségeikrŐl, a nyilvánosan meghírdetett

píiy ázatifelhívásokra képességeik fiiggvényében kölcsönöse n pály aznak,

3. Kiemelt figyelmet forditanak a kölcsöruis érdeklődésre számot tartó témakÖrÖkre, kÜlÖnÖs

tekintettel a ZÁnyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési programmal kapcsolatos

kutatási és tudomanyos ismeretterj esáési programokra.

4. A tudományos kutatómunkaterv|ezése és megvalósítása során Összehangoltan segítik a

szaknairrrűkát, közösen jelölik ki a Felekelérdeklő kutatási területeket, a Programok

résztvevőit.
5. Tájékoztarjlik egymást az áItablk szervezett, tevékenységi és kutatási terÜletiiket érintő

szakmai-tudomáyos rendezvényekről, kölcsönösen meghívj ak egYmást és biztosítj ak a

részvételt.



6. Segítséget nyújtanak egymásnak tudományos fórumok (konferenciák, szimpóziumok,
kerekasztal-beszélgetések stb.) megrendezéséhez, illetve törekednek közös fórumok
megtendezésére.

7. A közös kutatási témákon dolgozó tudományos szakértőknek segítséget nyújtanak
interdiszciplinaris megbeszélések, projektértekezletek és workshopok szervezéséhez.

8. Saját lehetőségeik felhasznáLásával - a jogszabályi lehetőségek figyelembevételével -
segítik a két társasághoz tartoző kutatók, szakértők munkáját. Kölcsönös érdeklődés
esetén közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat, a lehetőségek fényében
kölcsönösen elősegítik egymás tudományos kiadványainak megjelentetését,

9. Megfelelő téma esetén kölcsönösen lehetővé teszik publikációk megjelentetését a
tarsasági folyóiratokban (Honvédorvos, Hadtudomány). Szakmai területen elősegítik
tudományos pályamunkák, egyetemi szakdolgozatok és diplomamunkák, tudomiányos

diákköri munkák és doktori értekezések elkészítését, közreműködnek a véleményezésben
és bírálatokban, publikálásban és a gyakorlati hasznosításban.

10. A Felek biztosítják egymás honlapjához valő hozzáférhetőséget, lehetőség szerint

megjelenítve a másik tiársaság logóját is.
11. Egyetértenek abban, hogy az egyittműködés operatív kérdéseiben a mindkét társaságban

tevékenykedő MHTT Katasárófa- és Védelem-egészségügyi Szakosúály játssza a

koordináló szerepet.

A Felek vállalásai

Az MKKT és az MHTT kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy olyan
tudományos rendezvényeket szerveznek és olyan kutatási programokat valósítanak meg,

amelyek erősítik mindkét Tarsaság hazal, és nemzetközi megítélését, jő hírnevét, pozitív
arcu|atát,hozzájárulnak egymás szakmai területein a másik tarsaság népszenisítéséhez.

A Felek törekedni fognak arta, hogy közös tevékenységiik eredményeképpen tovább

fejlődjön a honvéd egészségüggyel, a védelem egészségüggyel, a honvéd-, akahsrtrőfa- és

rendvédelem-orvostannal, valamint a hadtudománrryal kapcsolatos magyaí szakrnu nyelvezet,

terminológia, segítik egymás akadémiai kiadvanyaik népszenisítését éshasznáIatát.

zárő rendelkezések

A megállapodás teljesítése során a Feleket egy-egy kijelölt személy (alelnök, főtitkéLr,

elnök) képviseli, A képviselő személyek a megállapodás végrehajtásaérdekében teljes jogkörrel
járnak el, nem jogosultak azonbana megállapodás módosításara, illetve megsziintetésére.

A megállapodásban megfogalmazott lehetőségek, célok és együttműködési formák a

továbbiakban fejleszthetők és módosíthatók. A Felek sziikség esetén konkrét egyedi

szerződéseket kötnek.
A megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a szeruői jogrÓl szóló

hatályos törvény rendelkezé sei az irrányadóak.

A Felek a megállapodást hatarozatlan időre kötik, azt

felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondhatj a.

bármelyik fél harom hónapos



A Felek jelen megállapodás végrehajtását folyamatosan ellenőrzik, az elért
eredményeket minden év március 31-ig értékelik, tapasztalataíkat kicserélik. Kölcsönösen
tájékoztatlákegymást a következő év fo célkitűzéseíről,tervezett kiemelt rendezvényeiről.

A Felek a megállapodásban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
j óvahagyól ag aláúrják. Jelen 3 oldalas megállapod ás az alűrás napj án Iép hatályba.

Budapest, 2019. szeptember I2-én

Kopcsó István
MKKT elnök Ns
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