
 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi  Kara Környezet -  

és Tájföldrajzi  Tanszéke (továbbiakban: Tanszék) az MTA Csil lagászati  és 

Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetével konzorciumi 

formában megvalósítandó OTKA pályázat keretében együttműködik T i -

bolddaróc Község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat), kö l -

csönös előnyökkel járó együttműködési  gyakorlatot kialakítva.  

 

A megállapodás elsősorban a komplex és fenntartható táj -  és településfe j -

lesztés szakmai területeinek –  mint pl.  megújuló energiákon alapuló ren d-

szerek tervezése, optimális  táj használat tervezése, lehetséges (alternatív) 

turisztikai desztinációk feltárása stb. –  kidolgozásához szükséges feltét e-

lek megteremtését célozza.  

 

A Tanszék vállal ja, hogy a település és táj i  környezetének vizsgálata, kut a-

tása során szerzett,  feltárt  infor mációkat,  az azokon alapuló megállapít á-

sokat –  tudományos tevékenysége hasznosításának céljából –  az Önkor-

mányzatnak átadja,  azt megismerhetővé teszi.  A Tanszék vizsgálja a tel e-

pülés energiagazdálkodási ,  energiaracionalizálási  lehetőségeit is,  e körben 

is biztosítva az információk és megállapítások átadását gyakorlati  haszn o-

sításuk, felhasználásuk céljából.  

 

Az Önkormányzat vállal ja, hogy a maga részéről minden lehetséges tám o-

gatást megad a Tanszék részére, mivel annak kutatómunkája és a munka 

 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kara  

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke  
valamint  

Tibolddaróc Község Önkormányzata  
között 

 

 

 



eredményei alapját képezhetik a település fejlesztési terve kidolgozásának 

és sikeres megvalósításának.  

 

Az Önkormányzat vállal ja, hogy helyben megszervezi a település és kö r-

nyezete tájállapotának kutatásában, energiagazdálkodási és energiaraci o-

nalizálási  lehetőségeinek megismerésében, turisztikai potenciál jának felt á-

rásában részt vevő személyek –  oktatók és egyetemi hallgatók, más kö z-

reműködők –  elszál lásolását, ellátását, és munkájuk végzéséhez az általuk 

kért segítséget megadja. Az Önkormányzat –  a Tanszék kérésének megfele-

lően –  konzultációs helyszínként rendelkezésre bocsátja önkormányzati  

tulajdonú ingatlanjai  erre alkalmas helyiségeit  a Patak menti  Szabadidő 

Központban és a Községházán.  
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