--~-----

EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

amely letrejott egyreszr6l a
Szent Istvan Egyetem Allatorvos-tudomanyi Kar
Kepviseli: Dr. S6tonyi Peter dekan
Szekhely: 1078 Budapest, Istvan u. 2.
OM azonosit6: FI 69207
Ad6szam: 15329767-2-13
AHT egyedi azonosit6 szam: 2302210
Egyseges statisztikai szamjel: 15329767-8542-312-13

masreszr6l pedig a
Papagajvilag Alapitvany(tovabbiakban: Alapitvany)
Kepviseli: Erdei Zsolt kurat6riumi elnok Szekhely: 2151 F6t, Nyarfa u. 20.
Bir6sagi bejegyzes szama: 14.Pk.60.473/2010/ 12.
Megyei nyilvantartasi szam: AM-3417
Ad6szam: 18208272-1-13
Statisztikai szamjel: 18208272-9499-569-13
Szamlavezet6 penzintezet: KCH Bank Zrt. Bankszamlaszam: 1 0402197-50526574-55551012

(tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen es napon az alabbiak szerint:

I.
A megallapodas celja

1. A Felek rogzitik, hogy
a. a SziE-Allatorvos-tudomanyi Kar 2014. januar elsejevelletrehozta az Egzotikusallates Vadegeszsegiigyi Tanszeket, amely tobbek kozott a papagajfajok egyedeinek
gy6gyitasaval, es helyes tartasi koriilmenyeinek oktatasaval foglalkozik;
b. az Alapitvany a papagajfajok vedelmevel es magyarorszagi tartasi koriilmenyeinek
fejlesztesevel , a felel6ssegteljes papagajtartas oktatasaval foglalkozik.
2. Felek celja, hogy egyiittmiikodesiik eredmenyekent a tarsadalom mind szelesebb koreben
valjon ismertte a papagajfajok vedelmenek fontossaga, az egyes fogsagban tartott
papagajfajok egyedeinek val6di sziiksegleteihez igazod6 tartasi mod es taplalas
ismeretanyaga, valamint egeszsegiik meg6rzesenek es betegsegiik eseten gy6gyitasuknak
m6dszerei.
3.

Felek celja, hogy kozos munkajukkal hozzajaruljanak a Washingtoni Egyezmenyben,
mint nemzetkozi fajvedelmi egyezmenyben foglaltak magyarorszagi betartatasahoz, a
fenntarthat6 fejl6des allattartasi-allatvedelmi elemeinek fejlesztesehez es a
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felel6ssegteljes allattartas eszmejenek terjesztesehez illetve mindezek eredmenyekent
Magyarorszag nemzetkozi megitelesenek javitasahoz a tema teri.ileten beliil.

II.
Amegallapodastargya
Jelen Megallapodas I. fejezeteben megfogalmazott celok megval6sitasa erdekeben
1. Felek egyiittmiikodnek a SziE-Allatorvos-tudomanyi Karonon es kiil6n6sen az
Egzotikusallat- es Vadegeszsegiigyi Tanszeken sziiletett, a papagajfajok eletevel,
tartasaval, viselkedesevel es betegsegeinek gy6gyitasaval kapcsolatos kutatas-fejlesztesi
eredmenyek minel szelesebb korben t6rten6 ismertte teteleben.
2. Felek kozos er6fesziteseket tesznek a hazai es nemzetkozi kutatasi eredmenyek
gyakorlatban t6rten6 alkalmazasi lehet6segeinek kidolgozasara, a bevalt m6dszerek
bemutatasara es a tart6k, tenyeszt6k, allatorvosok folyamatos kepzesere,
tovabbkepzesere.
3. Felek tudomanyos eredmenyekre alapozottan kozos javaslatokat dolgoznak ki a
jogalkot6k szamara a felel6ssegteljes allattartas, a faj- es allatvedelem fejlesztese
erdekeben.

III.
Az egyiittmiikodes fobb teriiletei
1.

A SziE-Allatorvos-tudomanyi Kar Egzotikusallat- es Vadegeszsegiigyi Tanszeke illetve
az Alapitvany evente legalabb egy alkalommal kozos konferenciat szervez allatorvost-an
hallgat6k, vegzett allatorvosok reszere, amelynek a programjaban hangsulyos szerepet
kap a papagajok betegsegeinek felismerese, gy6gyitasa, helyes tartasa, illetve taplalasa.

2.

A papagajtartas magyarorszagi kultfuajanak fejlesztese es a felel6ssegteljes papagajtartas
eszmejenek terjesztese erdekeben Felek hazai es ktilfoldi szakert6k bevonasaval gradualis
es posztgradualis kepzesi programokat, reszprogramokat inditanak papagajtart6k,
papagajtenyeszt6k es allatorvosok szamara.

3. Felek hazai es ktilfoldi szerz6k papagajokkal foglalkoz6 szakkonyveinek kiadasa celjab61
szakmai szerkeszt6bizottsagot hoznak letre.
4. Felek mas tudomanyos mUhelyek eredmenyeinek hazai kortilmenyekre adaptalt
gyakorlati hasznositasara programokat inditanak. A tapasztalatokr61 tudomanyos
ertekezesek, cikkek es el6adasok formajaban szamolnak be, koordinaljak a Tudomanyos
Diakkori Konferenciakra a temaban szakdolgoz6 hallgat6k tevekenyseget.
5. A Kar Egzotikusallat- es Vadegeszsegiigyi Tanszeke a kisallattart6k es tenyeszt6k
erdekl6desere szamot tart6 kozlemenyeket az Alapitvannyal egyiittmiikodve online
formaban tesz elerhet6ve a szakteriileten erdekelt felek szamara.
6. Felek szorosan egyiittmiikodnek egy, a seri.ilt papagajok mentesere, gondozasara alkalmas
papagaj-menhely/termeszetvedelmi ment6kozpont letrehozasa es fenntartasa erdekeben.
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7.

A fenti celok eleresehez sziikseges fornisok eloteremtese erdekeben felek kozos
erOfesziteseket tesznek megcelozva nemzetkozi palyazatokat.

IV.
Szellemi alkotasokhoz fiizodo jogok
1.

A Felek kozotti egyUttmukodes soran letrejovo szellemi alkotasokhoz fiiz6d6 vagyoni
jogokr61, igy klilonosen a keletkezo szerzoi muvekhez fiizodo vagyoni es szemelyhez
kotodo jogokr61, valamint azok felhasznalasar61 a Felek minden alkalommal, eseti
jellegu, kiilon megallapodasban rendelkeznek.

v.
Kapcsolattartasra vonatkozo rendelkezesek
1. Felek az egyUttmukodessel kapcsolatos lenyeges informaci6kat egymas rendelkezesere
bocsatjak.
2.

A kapcsolattartas es az egyUttmUkodessel kapcsolatos feladatok ellatasara az alabbi
kapcsolattart6 szemelyeket jelolik meg:
SziE-Allatorvos-tudomanyi Kar reszerol:
Kijelolt kepviselo: Dr. Gal Janos tanszekvezeto
Tel: 20/996-3513
E-mail: gal.janos@aotk.szie.humailto:dobay.kata@pte.hu
Alapitvany reszerol:
KijelOlt kepviselo: Gaszpor Jeno igazgat6
Tel.: 20/928-4285
E-mail: gaszpor.jeno@parrotproject.humailto:juhaszgaborx@gmail.eom

VI.
A megallapodas idotartama, felmondasa
1. Felek jelen megallapodast hatarozatlan idore kotik, amelyet barmelyik fel irasban, a
h6nap utols6 napjara, de legalabb 30 napos felmondasi ido biztositasaval felmondhat.
2.

Amelyik fel a vallalasainak nem, vagy csak reszben, illetve kesedelmesen tesz eleget, a
masik fel - megfelelo hatarido tuzesevel - a teljesitesre irasban felsz6lithatja, melynek
eredmenytelen eltelte utan a jelen megallapodast azonnali hatallyal felmondhatja. A
rendkivlili felmondasra okot ad6 fel felel a mulasztasab61 eredo karokert.

VII.
Egyiittmiikodes es bizalmassag
1.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az egyUttmUkodesi kotelezettsegeiknek az altalaban
elvarhat6 m6don tesznek eleget. Felek kotelesek egymast haladektalanul ertesiteni
minden olyan tenyrol, esemenyrol es koriilmenyrol, amely az egyUttmukodest
veszelyezteti vagy gatolja. Az ertesites elmulasztasab61 eredo kovetkezmenyekert a
mulaszt6 felel6s.
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VIII.
Egyeb rendelkezesek

1. Jelen megallapodas szovegezesevel, szerkesztesevel, ertelmezesevel es alkalmazasaval
kapcsolatban felmeriil6 esetleges jogvitakat a felek kozosen, j6hiszemiien eljarva
rendezik. Amennyiben az erre iranyul6 irasbeli kezdemenyezes a masik felhez torten6
megerkezeset61 szamitott 30 napon beliil nem vezet eredmenyre, ugy a felek bir6saghoz
fordulnak.
2. A jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag hatalyos
Polgari Torvenykonyvenek rendelkezesei az iranyad6k.
3. Jelen megallapodas a Felek kozotti egyiittmiikodes celjait es altalanos kereteit
tartalmazza. Az egyes konkret feladatok megval6sitasara es tovabbi jogok, illetve
kotelezettsegek keletkezesere vonatkoz6an a felek ki.ilon, eseti jelleggel megallapodasokat
kotnek.

Felek jelen megallapodast elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
j6vahagy6lag irtak ala.

Budapest, 2014. majus 26.

Papagajvilag Alapitvany
2151 Fat. Nyaria u. 20.
Ad6szam : 16208272-1-13
K&H Bank:

10402197-50526574-55551012
I

. ltX..
Dr. S6tonyi Peter
Dekan

~ --r---""?

~·

~?

Erdei Zsolt
Alapitvany elnok
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