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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Székhely:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Magyarország  

Intézményi azonosító:  FI51129 

Adószám:  19294784-2-13 

Bankszámlaszám: 11784009-22234780-00000000  

Eljáró szervezeti egység: Rektori Kabinet 

Képviseli:     Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor 

(a továbbiakban: MATE) 

 

másrészről a/az  

Hargita Megye Tanácsa 

Székhely:  Szabadság tér. 5. szám, Csíkszereda, 530140, Hargita megye, 

Románia 

Adószám:  4245763 

Képviseli:  Borboly Csaba, elnök  

(a továbbiakban: HMT) 

– a továbbiakban együttes említésük során: „Felek” – között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 

szerint. 

 

Preambulum 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megalapításával 2021. február 1-jén Európa egyik legnagyobb 

agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye jött létre. Hargita Megye Tanácsa Hargita megye fő helyi 

közigazgatási intézménye, amelynek feladatkörében helyi érdekeltségű fejlesztési tevékenységek tartoznak, 

köztük: 

 megyei infrastruktúrával és közbeszerzésekkel, kulturális örökség- és műemlékvédelemmel, 

segítségnyújtással, urbanisztikai és építési minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 beruházások és gazdaságfejlesztés, nemzetközi, EU-s és strukturális projektek menedzselése, 

 megyei szintű programok kidolgozása és megvalósítása több érdeklődési körben: kultúra, ifjúság, 

vallás, iskola, civil társadalom, szociális ügyek, egészségügy, mezőgazdaság, vidékfejlesztés, 

agrárfejlesztés, turizmus, megújuló energia és oktatás, 
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 megyei szintű rendezvényszervezés és protokoll, sajtóorgánumokkal való kapcsolattartás, 

humánerőforrás, nemzetközi kapcsolatok és a megye helyi önkormányzatainak koordinálása.  

A Felek tevékenysége több ponton találkozik, mivel a MATE (és jogelődjei) valamint Hargita Megye 

Tanácsa sok évre visszamenőleg biztosítottak egymásnak szakmai segítséget, kölcsönösen elősegítve egymás 

előmenetelét.  A Felek ennek megfelelően ismerik egymás tevékenységét, értékeit és eddigi eredményeit, 

egymás tevékenységét fontosnak tekintik, melyre tekintettel együtt kívánnak működni a jelen 

együttműködési megállapodásban rögzített módon és feltételek szerint.  

 

I. Az együttműködés alapelvei 

1.1. A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodás legfontosabb elve a Felek jóhiszemű 

együttműködése a kölcsönös előnyök elve alapján az együttműködés céljának megvalósítása érdekében.  

1.2. A Felek egyetértenek abban, hogy közös tevékenységeik kölcsönösen szolgálják mindkét fél érdekeit, 

így ezt figyelembe véve járnak el. 

1.3. A Felek közötti együttműködés részletes feltételeinek rögzítésére minden esetben a Felek között, illetve 

a Felek alintézményei és partnerszervezetei között megkötésre kerülő egyedi szerződésekben kerül sor. 

 

II. Az együttműködés célja és tárgya 

2.1. A megállapodás aláírásával a Felek célja, hogy kifejezzék abbéli szándékukat, hogy az egymás 

tevékenyégét érintő körben együttműködjenek, különös tekintettel a 2.2 pontban felsoroltterületeken. 

2.2. Az együttműködés tárgya:  

 Közös képzések, képzések népszerűsítése 

 Közös kutatások, fejlesztések, innovációk 

 Közös pályázatok 

 Gyakornokprogramok 

 Tanulmányutak lebonyolítása 

 Szakértői tevékenység 

 Eseményszervezés és közös programok szervezése 

 Vidékfejlesztés és agrárfejlesztés 

 Agrár-felsőoktatás 

 Agrár-szakképzés 

 Agráriumhoz köthető kutatás-fejlesztési projektek 

 Agrárinnováció 

 Agrárfejlesztéshez és vidékfejlesztéshez kötődő programok és rendezvények 

 Mezőgazdasági vállalkozásfejlesztés. 
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III. A Felek vállalásai 

3.1. Felek vállalják, hogy 

 Felmérik a közös képzésindítás, és képzés népszerűsítési lehetőségeket 

 Megvizsgálják a közös kutatások, fejlesztések, innovációs együttműködések lehetőségeit 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik az együttműködési területek szempontjából releváns 

pályázatokat, azokról kölcsönösen értesítik egymást 

 Törekednek a tanulmányutak, gyakornoki programok hasznos és eredményes kialakításában és 

megvalósításában 

 Egymás szakmai potenciáljának figyelembevételével kölcsönös szakértői tevékenységet folytatnak a 

felmerülő igények alapján 

 A felmerülő igények alapján közös rendezvényeket és eseményeket szerveznek 

 Lehetőséget teremtenek az agráriummal összefüggő fejlesztések, képzések, projektek, pályázatok 

közös kialakítására és megvalósítására 

 Vállalkozásfejlesztési programokban kölcsönös segítséget nyújtanak egymás számára 

 

IV. Vegyes rendelkezések 

4.1. A Felek közötti kapcsolatok megerősítéséhez hozzájárul a jelen együttműködési megállapodás, mely a 

Felek (szervezeti egységeik és alintézményeik) közötti együttműködés alapdokumentuma. 

4.2. Felek jelen megállapodás tekintetében az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

 

MATE részéről: 

Név: Dóczi István, központvezető 

Telefon: +36-30-119-7476 

E-mail: doczi.istvan@uni-mate.hu 

 

HMT részéről: 

Név: Lukács Éva, tanácsos  

Telefon: +0040734772704 

E-mail: nemzetkozi@hargitamegye.ro 

 

4.3. A jelen együttműködési megállapodás a mindkét fél által történő aláírástól számított 5 éves határozott 

időre jön létre azzal, hogy azt bármely Fél írásban, indoklás nélkül a határozott idő lejárta előtt is 

felmondhatja. A felmondási idő a felmondás másik fél általi kézhezvételétől számított 30 nap. Bármelyik fél 

jogosult jelen együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen 

együttműködési megállapodásban foglaltakat súlyosan megszegi. 

4.4. A jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével, csak írásban módosítható. 

mailto:doczi.istvan@uni-mate.hu
mailto:nemzetkozi@hargitamegye.ro
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4.5. A Felek egyetértenek abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseiket 

elsősorban békés úton kívánják rendezni. 

4.6. Az együttműködési célok megvalósítása során a jelen együttműködési megállapodásban vállalt 

kötelezettségeik teljesítése ellentételezéseként a Felek semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem teljesítenek 

egymásnak, díjat egymástól nem követelnek, a felmerült költségeiket saját maguk viselik, kivéve, ha jelen 

megállapodás másként rendelkezik, vagy a későbbi egyedi megállapodások (szerződések) ettől eltérően 

rendelkeznek. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy az olyan tevékenység megkezdése előtt, amely valamelyik fél 

számára jelentősebb kiadással járna, a kiadással terhelt fél kérelmére, külön írásbeli megállapodásban 

rögzítik a feladatokat és a felmerülő kiadások/költségek viselésének módját azzal, hogy amennyiben ilyen 

külön megállapodás nem jön létre, a tevékenység elvégzésére a költségviselő fél nem kötelezhető. 

4.7. Felek a jelen megállapodás által szabályozott együttműködés során tudomásukra jutott bizalmas 

adatokat, információkat a titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kötelesek kezelni, megőrizni, azokat csak 

a jelen együttműködési megállapodás megvalósításának céljából és módon használhatják fel. Felek vállalják, 

hogy ezen adatokat, információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a megállapodás időtartama alatt, sem 

pedig azt követően a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy(ek) tudomására nem 

hozzák, illetve semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályon, valamint a hatósági 

vagy bírósági határozaton alapuló közlést. 

4.8. A HMT a megállapodás aláírásával a tudomásul veszi, hogy a MATE a megállapodás megkötéséhez 

szükséges személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló rendelete (GDPR), valamint a hatályos magyar adatvédelmi jogi előírások betartásával jár el 

az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. 

4.9. Felek megállapodnak, hogy egymás nevét, logóit, a nyilvánosság előtt csak a jogosult fél előzetes 

írásbeli engedélyével, az általa engedélyezett módon használhatják. 

4.10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar és román jogszabályok, 

különös tekintettel a magyarországi Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, illetve a romániai 

Közigazgatási Kódex rendelkezései az irányadók. 

4.11.  A jelen megállapodás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

4.12. Jelen megállapodás magyar, angol és román nyelven, mindegyik nyelven három eredeti példányban 

készült , mindegyik szöveg egyaránt hiteles és melyekből két-két példány a MATE-t, egy példány az HMT-t 

illeti meg. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű dokumentum az irányadó. 

Jelen megállapodást elolvasás, értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a Felek az 

alábbi helyen és időben írják alá. 

 

Kelt: Gödöllő, 2022. május „….” Kelt: Csíkszereda, 2022. május „….” 
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 ______________________________________ ________________________________ 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Magyarország 

képviseli 

Prof. Dr. Gyuricza Csaba 

rektor 

 

 

 

Szakmailag támogatom: 

 

 

_____________________________________ 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Túri János 

rektori kabinetvezető 

Hargita Megye Tanácsa 

Románia 

képviseli 

Borboly Csaba  

elnök 

 

  

 

 

......................., ...../...../2022                        

Borboly Csaba 

Președinte 

 

          Întocmit, 

Kiss Tímea Gabriella       Zonda Éva 

Director executiv adjunct       Consilier 
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