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EGYUTTMOKODESI MEGALLAPODAs 

Az 

ECONVE NTIO Kerekasztal Kozhaszmi Egyesiilet 
cirne: 7623 Pees Ret u. 49. 
kepviseli: Sapi Akos, Elnok 
e-mail: info{@econvetnio.hu 
- a tovabbiakban: Eeonventio 

es a 

Szegedi Tudomanyegyetern Gazdasagtudomanyi Kara 
eime: 6722 Szeged, Kalvaria sgt. 1. 
kepviseli: Dr. Vilmanyi Marton, Dekanhelyettes 
e-mail: vilmanyi@eco.u-szeged.hu 
- a tovabbiakban: SZTE 

egyiittmiikodesiikrol hataroztak, melynek alapelveit es egyeb felteteleit a jelen megallapodasban 
(a tevabbiakban: Megallapodas) hatarozzak meg. 

PREAMBULUM 

TEKINTETTEL ARRA, HOGY 

az Eeonventio nonprofit, penzugyi intelligenciaval foglalkozo szervezet, melynek hitvallasa szerint 
korunkban a penzugyi ismeretek terjesztese, es a penzugyi ismertek megfelelo alkalmazasa 
mindennapi eletunk kiemelten fontos resze; 

a Felek kozos celja a penzugyekrol torteno, ertheto, mindenki szamara egyezrnenyesen elfogadhato, 
szabalyos, azaz tiszta es vilagos kornmunikacio elterjesztese; 

mindket Fel elfogadja, hogy a penziigyi, ga zdasagi vil agban fokozottan jelentosege van a korrekt, 
et ikus iizleti rnagatartasnak; 

a Fe lek kiemelten fontosnak tartjak a penzugyi intelligencia fejleszteset a kozoktatasban valo markans 
jelenletet, a szeleskoni penzugy ismeretterjesztest, 

A FELEK AZ ALABBlAKBAN ALLAPODNAK MEG: 
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I.
 
A MEGALLAPOnAs TARGYA
 

A Felek a Preambulumban rogzitett alapelvek es celok szem elott tartasaval , azok megvalositasa 
erdekeben az alabbi teriileteken mukodnek egyurt : 

•	 penzugyi vetelkedo es isrneretterjeszto felmeres szervezese es bonyolitasa kozepiskolasok 
szamara; 

•	 penzugyi felmero eredrnenyeinek ertekelese, publ ikalasa; 
•	 penzugyi intelligencia meresre alkalmas modell kialakitasa; 
•	 penzugyi ismeretterjeszto tabor szervezese es lebonyolitasa; 
•	 penzugyi ismeretterjesztes, roadshow szervezese es lebonyolitasa; 
•	 tanulmanyok, ertekelesek publikalasa, konferenciak szervezese. 

A Felek a fenti feladatok teljesitese erdekeben 4 fobol allo szakmai tanacsado te stul etet (a 
tovabbiakban: Tanacsado Testulet) allitanak feI. 

A Tanacsado Testulet tagjait az SZTE delegalja . 

A	 Tanacsado Testulet szakmai javaslatokat dolgoz ki, velemenyezi a Felek altal elokeszitett 
programokat. 

II. 

A FELEK EGVUTTMUKODESE 

Az Econventio az egyuttrmikddes kereteben az alabbi feladatokat vallalja: 

1) "Penztigyi vetelked6 es ismeretterjeszto felmeres szervezese es bonyolitasa kozepiskolasok
 
reszere" temaban:
 
- penzugyi vetelkedo es ismeretterjeszto elektronikus felul etenek megvalositasa es mukodtetese,
 
- kozepiskolakkal val6 egyuttmukodes kialakitasa, melynek kereten belul kozepiskolai diakok
 
szamara elerhetove teszi elektronikus tesztek kitolteset,
 
- gondoskodik a vetelkedo targyi jutalmainak beszerzeserol, illetve annak anyagi fedezeterol.
 

2) "P enztigyi felmero eredmenyeinek ertekelese, p-ublikalasa" temaban:
 
- a resztvevo iskolak tajekoztatasa az eredmenyekrol,
 
- az eredmeny es az ertekeles elerhetove tetele az egyesulet honlapjan ( www.econventio hu),
 
- helyi es orszagos media megjelenes tamogatasa.
 

3) "Pe nztigyi intelligencia meresre alkalmas modell kialakitasa" temaban :
 
- a felmero soran rendelkezesre allo adatokat rendszerezese, melyeket elektronikus forrnaban az SZTE
 
rendelkezesere bocsat, elernzes es ertekeles celjabo l.
 

4 ) "Penztigyi ismerette!ieszto tabor szervezese es lebonyolitasa" temitban :
 
- a tabor helyszinenek biztositasa,
 
- a reszvevo iskolak tajekoztatasa,
 
- tabor koltsegeinek eloteremtese.
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5) "Penzugyi ismeretterjesztes. Roadsho w szervezese es bonyolitasa" temaban:
 
- resztvevo partnerek tajekoztatasa,
 
- a roadshowban resztvevo szakemberek biztositasa,
 
- helyszin szervezese,
 
- a helyszint kiszolgalo partnerek biztositasa.
 

6) "Tanulmanyok, ertekelesek publikalasa, konferencia szervezese" temaban:
 
- a felmero eredrnenyenek es az ertekeles elerhetove tetele az egyesulet honlapjan
 
(www.econventio .hu).
 
- helyi es orszagos media megjelenes tamogatasa,
 
- ertekelo konferencia megszervezese,
 
- a konferencia koltsegeinek biztositasa .
 

Az SZTE altai vallaIt feladatok: 

1) "Penzugyi veteIked6 es ismerett edeszt6 felmeres szervezese es bonyolitasa kozepiskolasok
 
koreben" temaban:
 
- szakmai tanacsado testulet felallitasa,
 
- penzugyi vetelkedo es ismeretterjeszt6 felmeres kerdeseinek osszeallitasa,
 

2) "Penzugyi felmer6 eredmenyeinek ertekelese, publikalasa" temaban :
 
- az Econventio altai elektronikusan rendelkezesere bocsatott eredmenylista alapjan a kitoltott tesztek
 
ertekelese,
 
- helyi es orszagos media megjelenes tarnogatasa.
 

3 ) "Penziigyi intelligencia meresre alkalmas modell kialakitasa" temaban:
 
- szakmai tanacsado testulet felallitasa,
 
- a temaval kapcsolatos ertekelo rendszer kialakitasa, index rendszer kialakitasa,
 
- az egyesulet altai elektronikusan rendelkezesere bccsatott eredrnenylista alapjan a resztvevo felek
 
ertekelese.
 

4) "Penziigyi ismeretterjeszt6 tabor szervezese es lebonyolitasa" temaban:
 
- a tabor szakmai ternatikajanak osszeallitasa,
 
- a tabor lebonyolitasahoz szukseges szakmai tarnogato szernelyek biztositasa,
 

5) "Penziigyi ismeretterjeszt6. Roadshow szervezese es bonyolitasa" temaban :
 
- a roadshow szakmai elokeszitese,
 
- a roadshowban resztvevo szakemberek biztositasa.
 

6) "Tanulmanyok, ertekelesek publikalasa, ko nferencia szervezese" temaban:
 
- a kozos programok (iskolai felmero, penzugyi tabor) eredrnenyinek szakmai ertekelese,
 
- az ertekelo konferencian eloadas tartasa.
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III.
 

VEGYESRENDELKEZESEK
 

A Felek a jelen Megallapodas tartama alatt egymas reszere minden szukseges informacie t 
megadnak, folyamatosan tajekoztatjak egymast a vallalt feladataik teljesiteserdl, 
Tevekenysegiiket celjaik hatekony megvalositasa erdekeben osszehangoljak, 

A felek a folyamatos egyuttmukodes biztositasa erdekeben kapcsolattartokent az alabbi szernelyeket 
jelolik: 

az Econventio reszerol : Sapi Akos (inlo @econventio.hu) 

az SZTE reszerol: Revesz Balazs (reveszb({[)eco.u-szeged.hu) 

A jelen Megallapodas alairasanak napjan lep hatalyba. Rendelkezeseit mindaddig alkalmazni kell,
 
amig a Felek egyuttmukodesuket folytatni kivanj ak.
 
Barrnely Felnek jogaban all a masik Felet irasban ertesiteni a jelen Megallapodas megszuntetesenek
 
szandekarol. Ezen ertesites alapjan a jelen Megallapodas megsziinik azzal , hogy a Feleknek az altaluk
 
megkezdett, de meg nem teljesitett feladatokat teljesiteni kell.
 

A felek kepviseloi a jelen megallapodast teljes egyetertesuk jeleul, alulirott helyen es napon alairtak.
 

Szeged, 2011 . februar 04 .
 

Econventio Kerekasztal Kozhasznu Egyesiilet SZTE Gazdasagtudomanyi Kara reszerdl;
 
reszerd l:
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