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(a 2013 -t6l hat6lyos meg6llapod6s aktualiz6l6sa)

A Magyar lladtudominyi Tirsasfg (a tov6bbiakban MHTT) Sz6khelye:1101, Budapest,

Hung6ria krt. 9-11., k6pviseloje: TiimbiilLfszl6 ny. vez6rezredes Elniik

valamint

a Hum6n Szakemberek Orszigos Sz0vets6ge (a tov6bbiakban: IISZOSZ) Sz6khelye: 1084

Budapest, Tavaszsttez6 u. 15-17., k6pvisel6je: Dr. Po6r J6zsef Elniik kozott, az alilbbi
felt6telekkel:

A meg6llapod6 felek c6lk6nt rdgzitik az MHTT 6s a HSZOSZ kdzdtti egyiittmiikdd6s

aktualizfl6s6t 6s fej leszt6s6t.

Az egtiittmiikiidis cdlja is ff irdnyai:

A Felek a tudom6nyszewezls, a nemzetkdzi 6s hazai tudomrlnyos kutat6s, tov6bb6 m6s

tudomanyos tev6kenys6g (pl. publik6l6s) keretdben megval6sitott egyiittmrikoddsiikkel
segits6get nyfjtanak egym6snak a tev6kenys6gi k<ireikkel kapcsolatos tudom6nyos k6rdesek

tisztfnfushhoz, az althoz kapcsol6d6 tarsadalmi tev6kenys6g osszefoghsilhoz, a tev6kenys6gi

kortikbe tartoz6 jogszab6lyok elmdleti megalapozilsbhoz, a kidolgoz6sukat biztosit6

tapasztalatok feltirdsffitoz, a felt6rt eredm6nyek szakmai gyakorlatban tort6no

hasznosit6s6hoz.

A Felek a meg6llapod6s c6ljanak el6r6se 6rdek6ben:

1. Kcilcsondsen t6j6koztat6st nyrijtanak saj6t tudom6nyos tev6kenysegtikr6l, pillyazati
lehet6s6geikr6l, a nyilvdnosan meghirdetett pillyir;ati felhiv6sokra lehetos6geik

fiiggv6ny6ben kolcs<inosen p6lyriznak.

2. Tdrekednek k<iz<is kutat6si programok kialakitds6ra 6s megval6sit6s6ra, publik6ldsara.

3. Kiemelt figyelmet forditanak a kdlcsdnds drdekl6ddsre sz6mot tart6 temakdrdkre, az

ilyen t6mak<ir<jkben follatand6 tudom6nyos kutat6munkira- plIdilul a biztonsfg (pl. a
humfn biztonsdg) hatrirteriileteinek kutat6s6ra-, ktildn<is figyelemmel a gyakorlatban is

alkalmazhat6eredm6nyekre.
4. A tudom6nyos kutat6munka tervezdse 6s megval6sit6sa sor6n dsszehangoltan segltik a

szakmai munk6t, kdzdsen jeldlik ki a Feleket egytittesen 6rint6 vagy foglalkoztato
kutat6si priorit6sokat, regisztrillj6k a kutat6si teriileteket ds azok mtivel<iit.

5. Kolcscincisen eljuttatj6k egym6shoz tudomrinyos munkaterveiket, azok dsszeilllitdsiiltoz
esetenk6nt kikerik egym6s v6lemdny6t.

6. Ertesftik egym6st az 6ltaluk szewezett, tev6kenys6gi 6s kutat6si terUletiiket 6rint6
szakmai-tudom6nyos rendezv6nyekr6l (Szimp6ziumokr6l, Szakmai Napokr6l,
Konferenci6kr6l), azokra meghivjak egym6st 6s lehet6s6g szerint biztositjak a

krilcs<ino s r 6szv delt
7. Segits6get nyfjtanak egym6snak tudomanyos forumok megrendez6s6hez, illetve

trirekednek tov6bbi koz6s forumok, aHSZOSZ klubok, 6s az MHTT Hum6ner6fonas-



fejleszt6si Szakosztilly rcndezvlnyeinek (Tud6s Khv6z6 klubfoglalkozilsai, kerekasztal
besz6lget6sek, vide6 konferenciak) kdzds megszer\rez6s6re.

8. Felk6rik egymrist el6ad6k biztositds6ra rendezv6nyeiken, illetve felk6rdsre k6pvisel6ket,
el6ad6kat kiildenek ezekre a forumokra.

9. A kutatdsi t6m6ikban tudomdnyos kutat6munk6t vegz6 szemdlyeket kcilcsdn6sen
meghivj6k az adott tdmakdrhdz tartoz6, a m6sik f6l 6rdeklod6si kor6hez kapcsol6d6
rcndezvflnyekre, illetve szdmukra kutat6si lehet6s6get biztosftanak (a lehet6s6gekhez
k6pest).

10.Tudom6nyos lehet6s6geik felhaszn[lilshval a m6sik f6l tudomrlnyos kutat6munk6t
v6gz6 munkat6rsainak ezen tevdkenys6get - a hat6lyos jogszab6lyi rendelkezdsek
keretei k<izdtt - el6segitik.

11.Kii16n meg6llapodils alapjhn kdzdsen jelentetnek meg tudomrinyos kiadvrinyokat, a

lehet6s6gek ftiggv6ny6ben k6lcsdndsen el6segitik egym6s tudom6nyos kiadvdnyainak
megjelentet6s6t.

l2.Egyeztet6st kdvet6en tudomdnyos kiadv6nyaikban kdlcsdndsen lehet6v6 teszik a
Feleket 6rint6 alkotdsok publik6l6s6t. Kiadv6nyaik egy-egy p6ld6ny6t megktildik
egym6snak.

l3.El6segitik a biztons6g hat6rteriileteit 6rint6 tudom6nyos p6lyamunkdk, flbiskolai 6s

egyetemi szakdolgozatok, tudom6nyos di6;kkori munk6k 6s doktori 6rtekez6sek
elk6szit6s6t, v6lem6nyez6sft, azok kiadvanyban tdrt6n6 megjelentetds6t 6s gyakorlati
hasznositSs6t.

14.A Felek biztositjak a linkcsere lehet6sdg6t egym6s honlapj6hoz, lehet6s6g szerint
megjelenitve a m6sik tarsas6g log6j6t is.

A Felekvdllaldsai
Az MHTT 6s a HSZOSZ kolcs<indsen kcitelezetts5get villlal arra, hogy olyan tudomtinyos
rendezv6nyeket szervez 6s olyan kutat6si programokat bonyolit le, amelyek er6sitik mindkdt
Thrsasflg hazai 6s nemzetkozi megit6l6s6t, j6 hirnev6t, pozltiv arculatdt, ugyanakkor
hathat6san el6segitik a tudomrinyos szinvonal ernel6s6t.

A Felek tdrekedni fognak arra, hogy k<izcis kutat6saik eredm6nyek6ppen eg6szs6gesen

fejl6djdn a biztons6gpolitik6val, ezen beliil is a humanbiztonsSggal, a hadtudomrlnnyal 6s

perspektiv6iban a biztons6gfudomhnnyal, tovribb6 az 6tala7<ti6ban l6v6 emberi er6forr6s
menedzsmenffel kapcsolatos magyar szakmai nyelvezet, amely mentes azidegen nyelvekb6l
kritik6tlanul 6s helyteleniil 6tvett kifej ez6sekt6l.

Zdrd rendelkezisek

A meg6llapod6s teljesit6se sor6n a Feleket egy-egy kijekilt szem6ly (fdtitkar, eln<ikhelyettes,
elndk) kdpviseli. A k6pvisel6 szemdlyek a megallapod6s v6grehajt6sa 6rdek6ben teljes
jogkdnel jilnak el, nem jogosultak azonban a megfllapod6s m6dosit6s6ra illefve
megsztintet6s6re.

A megdllapod6sban megfogalmazott lehet6sdgek, cdlok 6s egytittmrikdddsi formrlk a
tov6bbiakban fejleszthet6k 6s m6dosithat6k. A Felek szUks6g esetdn konkrdt egyedi
szerz6d6seket k<itnek.

A meg6llapod6sban nem drintett k6rd6sekben a Ptk., valamint a szerudijogr6l sz6l6 hat6lyos
t<irv6ny rendelkezds ei az irtnyad6ak.

A Felek a meg6llapod6st hat6rozatlan id6re kdtik, ad blrmelyik f6l hrlrom h6napos
felmond6si id6vel, ir6sban, indoklas n€lkiil felmondhatj a.

A Felek jelen meg6llapod6s v6grehajtilsdt folyamatosan ellen6rzik, tapasztalataikat kicser6lik.



A Felek egyeztetik az adott naptfui 6v fontosabb feladatait 6s tennival6it minden 6v februar
hav6ban.

A Felek a megilllapoddsban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezSt,
j6v6tragy6lag al6iqek. Jelen meg6llapodds - a korfbbi 6ttekintdsdt kdvet6en - az al6fu6s napj6n
lep hat6lyba.

aHSZOSZ eln<ike

Budapest, 2018. februfur 27-6n


