EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Adószáma: 15329798-2-02
Statisztikai jele: 15329798-8542-312- 02
OM azonosító FI 58544
Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység:
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Képviseletre jogosult: Prof. Dr. Miseta Attila, rektor és Decsi István, kancellár
(a továbbiakban: Kar)
másrészről a
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Dr. Őri László elnök
székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
adószám: 15724007-1-02
statisztikai számjel: 15724007-8411-321-02
bankszámlaszám: 10024003-00319308-00000000
(a továbbiakban: Önkormányzat)
harmadrészről a
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
rövidített elnevezés: MEKH
képviselő: Horváth Péter János, elnök
székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
adószám: 15814160-2-41
statisztikai számjel: 15814160-8413-311-01,
bankszámlaszám: 10032000-01714373-00000000
(a továbbiakban: Hivatal)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

ELŐZMÉNYEK
1.) A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban Egyetem) Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karának (továbbiakban: Kar) kiemelt feladata, hogy működési területe társadalmi,
kulturális, gazdasági fejlődését elősegítse, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos
centrumként szerepet vállaljon a térségi fenntarthatóság erősítésében, és a társadalmi
kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejlessze képzési portfólióját, korszerű válaszokat,
piacképes és jól hasznosítható tudást kínálva.
2.) A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) deklarálja, hogy elkötelezett a
környezetvédelemmel összefüggő, a klímaváltozást lassító, annak negatív hatásait mérséklő, az
energiahatékonyságot javító és a fenntartható megoldások mellett. Ebben a folyamatban a
szemléletformálás fontos eszköz, hiszen nemcsak mindennapi döntéseinkben, hanem nagyobb
fejlesztésekre vonatkozó döntésekben is meghatározó lehet a fenntarthatósági alapokkal
rendelkező szemlélet. Helyi, regionális, nemzeti, valamint globális szinten is sürgetők a teendők.
Az elmúlt évtizedben megkezdődött az energiagazdálkodás szemléletváltása mind a termelés mind
a felhasználás terén. A jövő az anyag- és költséghatékonyság, a környezeti terhek csökkentése
mellett, a résztvevők szemléletéről, értékrendjéről is szól. A Baranya Megyei Önkormányzat a
környezeti fenntarthatóság kapcsán még összehangoltabb, szervezettebb fellépésének
megvalósítása érdekében alapító tagként vesz részt a Nemzeti Klímavédelmi Szövetségben.
3.) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban Hivatal) egyet értve azzal,
hogy a fenntartható energiahasználat kérdése korunk meghatározó problémája kiemelten
fontosnak tartja, mint szabályozó hatóság a társadalmi felelősségvállalása keretein belül, hogy
támogassa és előmozdítsa a fenntartható energiagazdálkodást. A jövő, a hatékonyság és a
környezeti terhek csökkentése mellett, a fogyasztók nagyobb aktivitásáról és befolyásáról szól
majd. A jövő fogyasztói pedig a fiatalok, ezért a Hivatal fontosnak tartja, hogy az Egyetem diákjai
minél szélesebb körben értesüljenek a fenntartható energetikai megoldásokról, és azok
mindennapi gyakorlatba helyezésnek a lehetőségeiről. Cél, hogy a végfogyasztók egyre inkább
tudatosabbak, elkötelezettek legyenek, és ezen igények kielégítéséhez a legjobb megoldásokra
lesz szükség. A Hivatal nyitott tudásának és tapasztalatának megosztására a legjobb megoldások
megtalálásának és népszerűsítésének érdekében.

I.

Az együttműködési megállapodás tárgya, területei. Felek vállalásai

Földünk energiaforrásai kimerülőben vannak. Az egyre növekvő energiafogyasztás miatt már nem csak
az energiaellátás biztonsága a tét, de környezetünk is veszélybe került. Ezek olyan valós problémák,
amelyekről sokan nem akarnak tudomást venni.
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A fentieket szem előtt tartva mi együttműködő felek
- hiszünk abban, hogy közös fellépésünk, akcióink, intézményeinkben meglévő tudás és
tapasztalat megosztása hatásos lesz az energetikai szemléletformálás és fenntarthatóság
területén, valamint
- egyetértünk abban, hogy elemi szüksége van az elkötelezett, képzett és környezettudatos
fiatalokra, akik a jövő energetikai, környezeti problémáira innovatív válaszokat képesek
adni.
A fenti célok megvalósítása érdekében
- az Egyetem és a Kar vállalja Baranya megye fenntarthatósággal és energetikai
szemléletformálás kapcsolatos felsőoktatási igényeinek kielégítését, és a kapcsolódó célok
megvalósítását segítő kutatási programok szakmai koordinációját;
-

a hagyományos, a Kar kompetenciájába tartozó képzési programok és korábbi sikeres
tevékenységek mellett a Kar működteti azt a szakportfóliót, amellyel támogatja a megyei
fejlesztési programok megvalósítását, és amely illeszkedik a Hivatal által is megerősített
energetikai szemléletformálás, és fenntarthatóság képzési igények kielégítéséhez. A
hagyományos oktatási programok mellett az együttműködés lényeges területe a Piaci
igényekre rugalmasan reagálni képes felsőoktatás fejlesztése, a kutatási-fejlesztési és
innovációs tevékenységek erősítését szolgáló fejlesztések támogatása, a digitális
kompetenciák és az elektronikus oktatási programok fejlesztése Baranya megyében;

-

az Önkormányzat vállalja, hogy az együttműködés közös célja elérése érdekében biztosítja
intézményi készségeit és hátterét, hogy a fenti célokat megvalósító szemléletformálás
következményeként a fiatalok mélyebben és többet foglalkozzanak az energiatermeléssel
és használatokkal kapcsolatos környezeti problémákkal, hogy tudatos szemléletű
fogyasztók legyenek, és majd aktív szereplői lehessenek a jövő energiagazdálkodásának a
szakmai és a mindennapi döntéseik szintjén is;

-

a Hivatal vállalja, hogy a Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazottak szerint az
energia- és környezettudatosság emelése, valamint a fenntartható, biztonságos és
szuverén energiapolitika megteremtése érdekében, a rendelkezésére álló tudás és
tapasztalat, kommunikációs, információs lehetőségek felhasználásával közreműködik az
Egyetem és az Önkormányzat fenntarthatósági, valamint energia- és környezettudatosság
fokozásával kapcsolatos közösen elhatározott teendőinek végrehajtásában.

II. Kapcsolattartás szabályai
1. Felek kijelentik, hogy együttműködési kötelezettségeiknek elvárható módon eleget tesznek, és az
együttműködéshez szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják.
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2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, eseményről,
körülményről, amely az együttműködést veszélyezteti vagy gátolja.
3. Felek az együttműködéssel kapcsolatos lényeges információkat az egyes munkacsoportok
rendszeres találkozóihoz kötődve (legalább negyedéves gyakorisággal) egymás rendelkezésére
bocsátják.
4. Felek az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi személyeket jelölik ki.

A Kar részéről:
Név: Dr. Zádori Iván
Tel: +36/30-227-96-62
E-mail: zadori.ivan@kpvk.pte.hu
Az Önkormányzat részéről:
Név: Katreiner Zoltán
Tel: +36/20-289-06-20
E-mail: katreiner.zoltan@baranya.hu
A Hivatal részéről:
Név: Dr. Tóth Tamás
Tel: +36309985642
E-mail: totht@mekh.hu

5. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul
írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. A tájékoztatás tudomásulvételét a másik Fél köteles
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az
újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók
személyének megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül
szerződésmódosításnak.
6. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint
tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozataikat,
a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy
a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy
elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
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III. Az együttműködési megállapodás hatálya, megszűnése, módosítása
1. Felek a jelen megállapodást mindkét Fél által történő aláírástól határozatlan időre kötik.
2. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával
indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.
3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen megállapodást a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali
hatállyal felmondani.
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül amennyiben valamelyik Fél/Felek, felszólítást követően sem,
és/vagy nem a jelen megállapodásban meghatározottak szerint teljesít, vagy a titoktartási
kötelezettségét megszegi.
5. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor megszüntethetik
vagy módosíthatják.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek jelen megállapodás aláírásával pénzügyi kötelezettséget nem vállalnak, a jelen
megállapodásban foglalt feladatok megvalósítását önkéntesen vállalt felajánlások formájában
támogatják. A jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan Felek viselik a saját költségeiket,
egymással szemben semmilyen jogcímen nem számolnak el költségeket és egymással szemben
semmilyen egyéb anyagi igényt nem támasztanak.
2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó hírét
megőrizni, továbbá a jelen megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, tényeket,
üzleti titkokat és más bizalmas információkat a jelen megállapodás megszűnése után is harmadik
személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják, leszámítva, ha
az adat felfedését jogszabály vagy hatósági döntés teszi kötelezővé. A titoktartási kötelezettség
korlátlan ideig fenn áll. A jelen megállapodás teljesítésébe bevont közreműködők tekintetében a
Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy közreműködők, valamint azoknak munkavállalói,
megbízottjai a jelen pontban foglalt titoktartási rendelkezéseket maradéktalanul betartsák.
3. Felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket ismerik és a vonatkozó rendelkezéseket betartják.
4. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő bármilyen vitás kérdést elsősorban
törekednek peren kívül rendezni. Amennyiben mégis bírósági jogvitára kerülne sor, a Felek jelen
megállapodással a jogvitájuk eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
27.§ (1) alapján a pécsi székhelyű rendes bíróság illetékességét kötik ki.
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5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
6. Jelen megállapodást– amely 7 oldalból és 4 főpontból áll- Felek elolvasták, értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés hat (6) eredeti
példányban készült, amelyekből kettő példány a Pécsi Tudományegyetemet, kettő példány az
Önkormányzatot, kettő példány a Kamarát illeti.
Pécs, 2020. ………………………………………

……………………………………………………
Horváth Péter János
elnök
Magyar Energetikai- és
Közmű-szabályozási Hivatal

……………………………………………………
Prof. Dr. Miseta Attila
rektor
Pécsi Tudományegyetem

……………………………………………………
Dr. Őri László
elnök
Baranya Megyei Önkormányzat

……………………………………………………
Decsi István
kancellár
Pécsi Tudományegyetem

……………………………………………………
Prof. Dr. Szécsi Gábor
dékán
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Ellenjegyzők a Pécsi Tudományegyetem
részéről:

Ellenjegyzők a Baranya Megyei Önkormányzat
részéről:

………………………………………………………………….
Dr. Zádori Iván
külügyi és kapcsolati dékánhelyettes
Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar
szakmai ellenjegyző

……………………………………………………
pénzügyi ellenjegyző

……………………………………………………
Jankovics Szilvia
megbízott pénzügyi osztályvezető
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Jogi ellenőrzés:

Jogi ellenőrzés:

……………………………………………………
Dr. Pintér Szilvia
kamarai jogtanácsos

……………………………………………………
Dr. Rudolf Tamás
jogász
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