EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Belügyi Tudományos Tanács (1051 Budapest, József A. u. 2 - 4.
szám, a továbbiakban: BTT) képviseletében eljáró Dr. Felkai László közigazgatási
államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke, másrészről a Magyar Hadtudományi
Társaság (1581 Budapest, Hungária krt. 9-11. szám, a továbbiakban MHTT) képviseletében
eljáró Dr. Nagy László nyá. ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke között (a
továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbiakban meghatározott
feltételekkel.
I.
Együttműködés célja, fő irányai
1) A Felek a tudományszervezés, tudományos kutatás és más tudományos tevékenység
keretében megvalósított együttműködésükkel segítséget nyújtanak egymásnak egyrészt a
belügyi ágazat előtt álló feladatok, tevékenységek, eljárások elméleti megalapozásához,
kidolgozásához, véleményezéséhez szükséges tapasztalatok feltárásához, a feltárt
eredmények szakmai gyakorlatban történő hasznosításához, másrészt a hadtudománnyal
kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálatához.
2) Az együttműködés fő irányai:
a) A Felek a megállapodás célja elérése érdekében tájékoztatást nyújtanak saját
tudományos tevékenységükről, pályázati lehetőségeikről, a nyilvánosan meghirdetett
pályázati felhívásokra lehetőségeik függvényében közösen pályáznak.
b) Közös kutatási projektek kialakítására törekednek.
c) Közösen végzik a rendvédelmi és a hadtudományi témájú tudományos kutatómunkát,
kiemelt figyelemmel azon témakörökre, amelyek a belügyi és a honvédelmi ágazat
működéséhez és irányításához nyújtanak közvetlen és a gyakorlatban is alkalmazható,
adaptálható segítséget.
d) A tudományos kutatómunka tervezése és megvalósítása során a szakmai munkát
összehangoltan segítik, közösen kijelölik a Feleket együttesen érintő kutatási téma
prioritásokat, regisztrálják a kutatási témákat és azok művelőit.
e) Kölcsönösen eljuttatják egymáshoz tudományos munkaterveiket, terveik
elkészítéséhez kikérik egymás véleményét.
f) Az általuk szervezett és tevékenységi körüket, illetve kutatási területeket érintő
tudományos konferenciákról, rendezvényekről egymást értesítik, azokra meghívják
egymást, a lehetőségek függvényében biztosítják az azokon történő részvételt.
g) Segítséget nyújtanak egymásnak tudományos fórumok (konferenciák, szimpóziumok,
emlékülések stb.) megrendezéséhez.
h) A lehetőségek függvényében közös hazai és nemzetközi tudományos konferenciákat,
tanácskozásokat és egyéb fórumokat szerveznek a Belügyminisztérium irányítása alá
tartozó országos hatáskörű szervek valamint a honvédelmi szervek tevékenységével
kapcsolatos időszerű kérdésekről.
i) Felkérésre előadókat, képviselőket biztosítanak tudományos rendezvényeikre,
műhelyvitáikra, szakmai és egyéb fórumaikra.
j) A feladatkörükben tudományos kutatómunkát végző személyeket - a másik felet
érintő, illetve a másik fél érdeklődési körébe tartozó tudományos rendezvényekre kölcsönösen meghívják, illetve számukra kutatási lehetőséget biztosítanak.
k) Tudományos lehetőségeik felhasználásával a másik fél tudományos kutató munkát
végző munkatársainak ezen tevékenységét a hatályos jogszabályi rendelkezések
keretei között elősegítik, azt lehetővé teszik.
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l) Külön megállapodás alapján közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat
(monográfiák, tanulmány-gyűjtemények, stb.), a lehetőségek függvényében
kölcsönösen elősegítik a tudományos kiadványok megjelentetését.
m) Előmozdítják a rendvédelmi és honvédelmi témájú tudományos pályamunkák,
főiskolai és egyetemi szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok és doktori
értekezések elkészítését, véleményezését, illetve azok kiadványban történő
megjelentetését, gyakorlati hasznosítását.
n) Az együttműködési megállapodásban kitűzött célok elérése érdekében a lehetőségek
figyelembe vételével, a meglévő infrastruktúrájukat kölcsönösen, lehetőség szerint
térítésmentesen egymás rendelkezésére bocsátják (pl. rendezvényszervezés esetén
terem, szállás, szállítás biztosítása).
o) A Felek biztosítják a linkcsere lehetőségét egymás honlapjához.
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II.
A Felek vállalásai
A Belügyi Tudományos Tanácsa vállalása
A BTT a részére biztosított költségvetéséből vállalja, hogy a jóváhagyott munkatervében
szereplő közös feladatok rá háruló költségeit viseli.
Egyeztetést követően megteremti annak lehetőségét, hogy az MHTT kutatást folytató
tagjai kutatómunkájuk során a hatályos szabályozók figyelembevételével kutatást
végezhessenek a Belügyminisztérium irattáraiban, valamint igénybe vehessék a belügyi
szervek könyvtárainak könyvtári szolgáltatásait.
Igény esetén megszervezi, hogy az MHTT tagjai a belügyi ágazathoz tartozó múzeumok
gyűjteményeit látogathassák, ott kutatómunkát végezhessenek.
A BTT internetes portálján nyilvános felületet biztosít a hadtudomány területéhez
kapcsolódó tudományos-szakmai források számára.

A Magyar Hadtudományi Társaság vállalása
5. Az MHTT kötelezettséget vállal arra, hogy olyan tudományos rendezvényeket szervez,
kiadványokat jelentet meg, és kutatási projekteket folytat, amelyek erősítik a belügyi
ágazat megítélését, jó hírnevét, pozitív külső arculatát, hathatósan segítik elő a
rendvédelem korszerűsítését.
6. A BTT megrendelésére véleményeket, elemzéseket készít, tanulmányokat és
háttéranyagokat dolgoz ki.
7. Egyeztetést követően tudományos kiadványában lehetővé teszi a Belügyminisztérium
irányítása alá tartozó országos hatáskörű szervek tagjai által készített alkotások
publikálását, a kiadvány egy példányát rendszeresen megküldi a BTT részére.
8. Az MHTT kötelezettséget vállal arra, hogy a Hadtudományi Lexikon kidolgozása során
felhalmozott tapasztalataival segíti a BTT Szakterminológiai Munkacsoport munkáját.
III.
Kapcsolattartás
A Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt képviselők:
a) A Belügyi Tudományos Tanács részéről:
Dr. Dános Valér CSc/PhD nyá. r. vezérőrnagy, ügyvezető alelnök
Telefon: 06 (1) 391-3501
Fax: 391-3503
Email: danosv@rvki.police.hu

3

b) A Magyar Hadtudományi Társaság részéről:
Dr. Nagy László CSc nyá. ezredes, elnök
Telefon: 06 (1) 432-9000/29-683
Fax: 432-9000/29-961
Email: mhtt@uni-nke.hu
A kapcsolattartók személyében bekövetkezett esetleges változás nem minősül szerződésmódosításnak.
IV.
Az Együttműködési Megállapodás érvényessége
1. Az együttműködési megállapodás határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a
megállapodást a Felek bármelyike indoklás nélkül jogosult - 90 napos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani.
Záró rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési Megállapodásban
megfogalmazott lehetőségek a továbbiakban fejleszthetők és pontosíthatók. Szükség
esetén konkrét egyedi szerződéseket kötnek. Az együttműködési megállapodásban
rögzítettek megvalósítása során a Felek egymással szorosan együttműködnek, és
figyelembe veszik egymás jogos és méltányos érdekeit.
2. A Felek a jelen Megállapodás végrehajtását folyamatosan ellenőrzik, tapasztalataikat
kicserélik. Ennek érdekében egyeztetik a következő év fontosabb feladatait. A Felek
kijelentik, hogy az együttműködés során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján évente
felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják az együttműködési megállapodást.
3. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári
Törvénykönyv, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései, az
államháztartási jogszabályok, valamint a megállapodást érintő egyéb jogszabályok és
közjogi szervezet-szabályozó eszközök vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
4. Az együttműködési megállapodás csak írásban módosítható.
5. Az együttműködési megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.
6. Az együttműködési megállapodás az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba.
7. A Felek kijelentik, hogy az együttműködési megállapodás során felmerülő saját költségeit
mindkét fél maga viseli.
B u d a p e s t, 2013. október
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elnök

