
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött egyrészről a Magyar Rendészettudományi Társaság (1121, Budapest, 
Farkasvölgyi út 12., képviselője Dr. Korinek László, a Társaság elnöke, a továbbiakban 
MRTT), másrészről a Magyar Hadtudományi Társaság (1101, Budapest, Hungária krt. 9-
11., képviselője Dr. Nagy László, a Társaság elnöke, továbbiakban MHTT) között, alulírott 
napon az alábbi feltételekkel. 

Az együttműködés célja és fő irányai 
A Felek a tudományszervezés, a tudományos kutatás, továbbá más tudományos tevé-

kenység (pl. publikálás) keretében megvalósított együttműködésükkel segítséget nyújtanak 
egymásnak a tevékenységi körükbe tartozó jogszabályok elméleti megalapozásához, a kidol-
gozásukat biztosító tapasztalatok feltárásához, a feltárt eredmények szakmai gyakorlatban 
történő hasznosításához, a tevékenységi körökkel kapcsolatos tudományos kérdések tisztázá-
sához és az ahhoz kapcsolódó társadalmi tevékenység összefogásához. 

A Felek a megállapodás céljának elérése érdekében: 
1. Kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak saját tudományos tevékenységükről, pályázati 

lehetőségeikről, a nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokra lehetőségeik függvényében 
kölcsönösen pályáznak. 

2. Törekednek közös kutatási programok kialakítására és megvalósítására. 
3. Kiemelt figyelmet fordítanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témakörökre, 

az ilyen témakörökben folytatandó tudományos kutatómunkára (például a biztonság határterü-
leteinek kutatására), különös figyelemmel a gyakorlatban is alkalmazható eredményekre. 

4. A tudományos kutatómunka tervezése és megvalósítása során összehangoltan segí-
tik a szakmai munkát, közösen jelölik ki a Feleket együttesen érintő vagy foglalkoztató kuta-
tási prioritásokat, regisztrálják a kutatási területeket és azok művelőit. 

5. Kölcsönösen eljuttatják egymáshoz tudományos munkaterveiket, azok összeállítá-
sához esetenként kikérik egymás véleményét. 

6. Értesítik egymást az általuk szervezett, tevékenységi és kutatási területüket érintő 
szakmai-tudományos rendezvényekről, azokra meghívják egymást és lehetőség szerint bizto-
sítják a kölcsönös részvételt. 

7. Segítséget nyújtanak egymásnak tudományos fórumok (konferenciák, szimpóziu-
mok, kerekasztal-beszélgetések stb.) megrendezéséhez, illetve törekednek közös fórumok 
megrendezésére. 

8. Felkérik egymást előadók biztosítására egymás rendezvényein, illetve felkérésre 
képviselőket, előadókat küldenek ezekre a rendezvényekre. 

9. A kutatási témáikban tudományos kutatómunkát végző személyeket kölcsönösen 
meghívják az adott témakörhöz tartozó, a másik fél érdeklődési köréhez kapcsolódó rendez-
vényekre, illetve számukra kutatási lehetőséget biztosítanak (a lehetőségekhez képest). 

10. Tudományos lehetőségeik felhasználásával a másik fél tudományos kutatómunkát 
végző munkatársainak ezen tevékenységét – a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei kö-
zött – elősegítik. 

11. Külön megállapodás alapján közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat, a 
lehetőségek függvényében kölcsönösen elősegítik egymás tudományos kiadványainak megje-
lentetését. 

12. Egyeztetést követően tudományos kiadványaikban kölcsönösen lehetővé teszik a 
Feleket érintő alkotások publikálását. Kiadványaik egy-egy példányát megküldik egymásnak. 

13. Elősegítik a biztonság határterületeit érintő tudományos pályamunkák, főiskolai és 
egyetemi szakdolgozatok, tudományos diákköri munkák és doktori értekezések elkészítését, 
véleményezését, azok kiadványban történő megjelentetését és gyakorlati hasznosítását. 

14. A Felek biztosítják a linkcsere lehetőségét egymás honlapjához, lehetőség szerint 
megjelenítve a másik társaság logóját is. 



A Felek vállalásai 
Az MRTT és az MHTT kölcsönösen kötelezettséget vállal arra, hogy olyan tudomá-

nyos rendezvényeket szervez és olyan kutatási programokat bonyolít le, amelyek erősítik 
mindkét Társaság hazai és nemzetközi megítélését, jó hírnevét, pozitív arculatát, ugyanakkor 
hathatósan elősegítik a tudományos színvonal emelését. 

A Felek törekedni fognak arra, hogy közös kutatásaik eredményeképpen egészségesen 
fejlődjön a rendészettudománnyal, a biztonságpolitikával, a hadtudománnyal és perspektívá-
ban a biztonságtudománnyal kapcsolatos magyar szakmai nyelvezet, amely mentes az idegen 
nyelvekből kritikátlanul és helytelenül átvett kifejezésektől. 

Záró rendelkezések 
A megállapodás teljesítése során a Feleket egy-egy kijelölt személy (titkár, elnökhe-

lyettes, elnök) képviseli. A képviselő személyek a megállapodás végrehajtása érdekében teljes 
jogkörrel járnak el, nem jogosultak azonban a megállapodás módosítására illetve megszünte-
tésére. 

A megállapodásban megfogalmazott lehetőségek, célok és együttműködési formák a 
továbbiakban fejleszthetők és módosíthatók. A Felek szükség esetén konkrét egyedi szerződé-
seket kötnek. 

A megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a szerzői jogról szóló 
hatályos törvény rendelkezései az irányadóak. 

A Felek a megállapodást határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél három hónapos 
felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondhatja. 

A Felek jelen megállapodás végrehajtását folyamatosan ellenőrzik, tapasztalataikat ki-
cserélik.  

A Felek egyeztetik az adott naptári év fontosabb feladatait és tennivalóit minden év 
február havában. 

A Felek a megállapodásban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jó-
váhagyólag aláírják. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

Budapest, 2011. február 9. 
 
Dr. Korinek László       Dr. Nagy László 
az MRTT elnöke       az MHTT elnöke 


