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alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
I. Az együttműködés céIja

Felek felismerve az épitésgazdaság zöldinnovációs és fenntarthatósági igényeit, kinyilvánítják az arra irányuló
szándékukat, hogy kölcsönösen
együttműködve törekednek az épitésgazdaságban részt vevő szakemberek,
vállalkozások, kutatók, oktatók és felsőoktatásbanrésztvevő hallgatók tevékenységénekgyakorlati és elméleti
támogatására, a zöldinnovációs és fenntarthatósági tevékenység fejlesztésére az épitésgazdaság területén belül.
Ennek intézményesült formájaként, ahazai építésgazdaságiszakmai és érdekképviseletiszervezeteinek szakmai

platformjaként 202l. augusáus 3l-én létrejött a GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági
Tudásközpont szervezésében a Zöldinnovációs EpítésgazdaságiKerekasáal (a továbbiakban: Kerekasztal). A
Közreműködő a Kerekasáal felkért tagjaként közreműködik az I. pontban megfogalmazott célok, II. pont
szerinti megvalósításában.

II.Az együttműködés tartalma
1.

jelen megállapodás keretében együttműködnek különösen:
építésgazdaságiújítások, - így különösen termékek, szolgáltatások, eljiárások,
technikák, tervezési megoldások és technológiák - gyakorlatok megismertetésében;
- az innovatív, környezetbarát termékek piacra jutásának elősegítésében;
- az épitésgazdasági ágazat(ok) fenntarthatósági átállásának a trámogatásában;
- a zöldinnovációs képzésiés továbbképzésirendszer fejlesztésében, az oktatásban valő részvételben;
- a hazai épitésgazdasági zöldinnovációs megoldások gyakorlati alkalmazási eszközrendszerének
kidolgozásában;
- az egyes zöldinnovációs építésgazdasági szakterületek ágazati, szakmai, gazdasági szereplőinek
szakmai támo gatás áb an1'
Felek

a

- a zöldinnovációs

GREENOLOGY
Zöldinnovációs

Fenntarthatósági Tudásközpont
Győt, Egyetem ér 1.
www.greenologyüu

9026

lNTERNAL

-

az építésgazdaságizöldinnovációs és fenntarlhatósági szakterülettel összef|iggésben felmerülő szakrnai
kérdésekközös megvitatásában. szakmai tapasztalatcsere folytatásában;
- a zöldinnovációs építésgazdaságés a fenntarthatóság térnaterületeit érintő szakmai rendezvények,- így
különöserr konferenciák, workshopok, társadalmi rendezvények, akciók egyéb szakmai tudományos
események - szervezéséberr,hirdetésében a Felek kommrrnikációs csatornáin keresztiil;
- az egyes zöldinnovációs építésgazdaságitérnateriileteket érintó szakmai dokumentumok, kiadványok
a Felek kornmunikációs csatornáin törlénő - közzétételében;

- egymás

2.

népszerűsítésébenktilönböző

kornmLrrrikác iós hírcsatornákon keresztül;

szakmai rendezvényeken és egyéb fórurnokon az egyes

Felek a jeIen megállapodás keretében együttrnűködnek egymás szakmai, tudonrányos tevékenységének
egyéb módorr törlénő támogatásában, így különösen a Tr"rdásközpont aktuális Zöld építésgazdasági
innovációs labor círnűr kLrtatási projektjében (e pont alkalmazása során: Proiekt):

A Projekt kutatásvezetője: Prof. Dr. Boros Anita, egyetemi tanár
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II.

Klíma és

fenntarthatóság
aZ

implemerrtációjának
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I. Lz építésibontási

hulladék

(EBH)

újrahasznosítása.

építésgazdaságb 1. Az építésibontási
an: fenntartható
hulladék fogalma,
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hulladékok
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Dr.
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3.

Best practices

a

tégla és cserépipar

teriiletén.

4. A magyarországi
és
teglacserépipar
továbbfej lesztésé
nek lel'etőségei,

A proiekt kapcsán
Név
Titulus,
beosztás

a Közreműködő

részérőlkijelölt szakértő kapcsolattartÓ:

CsehZo|tán

(a

ékanyag b ány ászati T ago zat e lnöke

COLAS Eszakkő BányászatiKft. ügryezető igazgatőja)

Telefonszám

+36 30 961 2686

E-mail cím

cseh.zoltan@colas.hu

; mb

sz@í-online.hu

megállapodnak abban, hory a Projektben való közreműködés ellentételezésnélkül történik,
joga
azonban a Kozrernűködőt megilleti a Projekt során születő kutatási kötetekben a névfeltüntetés
szakmai közreműköd ő szew ezetként.

A Felek

III.Az együttműködés jellege, keretei
vá|lalják, hogy egymást és egymás érdekeit, valamint szakmai értékeittisáeletben tartJák,
különös tekintettel ai adawédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra, egymásról a
kölcsönös tisáelet és partnerség szellemében nyilatkoznak. A Felek a lojális egYÜttműkÖdés elvének
megfelelően kölcsönöien segítik egymást a jelen megállapodásból eredő feladatok végrehajtásában, és
tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, magatartástől, mu|asztástól, amely veszélyeztetheti a jelen
megállapod ás célkitílzéseinekmegvalósítását, egymás vonatkozásában negatív kritikai kommunikációt
nem fejtenek ki.

1.

A Felek

2.

Felek rögzítik, hogy az egyittműködés önkéntes.

3.

Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás teljesítése pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár, felek az
esetlegesen felmerülő költségeiket maguk viselik, a megállapodás teljesítésesorán a jogszabályoknak
és saját belső szabályzataiknak megfelelve járnak el.

rV.Vegyes és zárő rendelkezések
1.

Jelen megállapodás a Felek á|tali aláirásának napján lép hatá|yba, azzal, hogy amennyiben a Felek
aláirásári nem ulgyarlazon a napon kerül sor, űgy az utolsó aláirás napla a hatálybalépés napja.

2.

F

e

lek a

me gál lapod ást hatán ozatlan időre

kötik.

GREENOLOGY

Zöldinnovációs

Fenntarthatósági Tudásközpont
Győt, Egyetem tér 1.
www.greenologa.hu

9026

lNTERNAL

J.

A jelen megállapodásban nem, vagy nem kelló részletességgelszabályozoít kérdésektekirrtetében a
Polgári Törvérrykönyvről szóló 20l3. évi V. törvényt, valamirrt a megállapodás tárgyához kapcsolódó

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit ke|| alkalmazni, továbbá a jelen megállapodással kapcsolatban
felmertilő esetleges jogvitát megkísér|ik egymás között elsőd|egesen békésrnódon, tárgyalásos útton
rendezni, csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredményre.
4.

5.

Jelerr 6 (hat) oldalból ál|ó megállapoclás, 4 (négy) eredeti, egyrnással formai|ag és tartalmilag
nlindenben megegyező példánybarr késziilt, amelyet Felek képviselői - alulírott helyen és időben elolvasás és közös értelmezés utátr, mint akaratLrkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak a|á.
A 4 (négy) eredeti példányból 2 (kettő) eredeti példány a Trrdásközpontot, 2 (kettő) eredeti példány a
közremúiködőt illet.
Felek elfogadják, hogy a szervezeteikben bekövetkezett szervezeti változás - így ktilönösenjogutódlás,
névvá|tozás, szervezeti átalakítás - nefit érinti a megállapodás érvényességétés hatályát.

Budapest, 2021. november
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