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Együttműködési megállapodás 

 

I.  A szerződő felek 

 

I.1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Képviselő szervezeti egység: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

(a továbbiakban BME KJK) 

Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., 

Intézményi azonosító FI23344 

Képviseletében eljár: Dr. Czigány Tibor rektor és Kotán Attila Kancellár 

Adószám: 15308799-2-43 

 
I.2. Természettudományi Kutatóközpont 

 (a továbbiakban TTK) 

Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2 

KSH: 15329499-7219-312-01 

Adószám: 15329499-2-43 

Képviseletében eljár: Dr. Buday László, főigazgató 

 

a továbbiakban együttesen a Felek. 

 

 

II.  A megállapodás tárgya 

A KJK gondozásában működő Kandó Kálmán Doktori Iskola (továbbiakban: KKDI) és az 

ELKH TTK kinyilvánítják arra irányuló szándékukat, hogy a doktori képzésben és az ehhez 

kapcsolódó tudományos kutatásban tartósan együtt kívánnak működni. Az együttműködés 

célja a résztvevő intézmények alapító okirataiban meghatározott feladatok teljesítésének 

elősegítése, ezen belül a két szervezet szellemi, anyagi és infrastrukturális kapacitásának jobb 

kihasználása, az oktatás és kutatás kapcsolatának erősítése.  

Az együttműködés jogszabályi alapja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény, és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet. 

 

III.  Időtartam, hatálybalépés 

 

III.1.  A II. pontban meghatározott együttműködés a jelen megállapodás hatályba lépésének 

napjától határozatlan időre szól.  

 

III.2 A megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét szerződő fél aláírta. 

 

IV.  A Felek kötelezettségei 

 

IV.1.  A BME KJK lehetővé teszi, hogy a doktorandusz hallgatók kutatási munkájukat a TTK-ban 

folytassák kutatóintézeti témavezető irányításával. A doktori képzés során a BME KJK 

biztosítja az oktatás infrastrukturális és adminisztratív hátterét, míg az általa meghirdetett 

témában fogadott doktorandusz számára az TTK biztosítja a kutatás feltételeit. A 

doktorandusz foglakoztatásra irányuló jogviszonyát és a kutatóintézeti munkavégzésre 

vonatkozó szabályokat a TTK és a doktorandusz között kötött külön szerződés rögzíti. Az 

esetlegesen létrejövő szellemi alkotások felett a felek külön megállapodásban rendelkeznek.   

 



 

 

 

IV.2 A TTK biztosítja, hogy munkatársai törzstagként, témakiíróként, témavezetőként, illetve a 

doktori iskola testületeinek tagjaként részt vegyenek a doktori iskola munkájában a 

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Képzési Kódexével, Doktori és 

Habilitációs Szabályzatával, valamint más belső szabályzataival, és a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. Az együttműködésben részt vevő kutatóintézeti munkatársak 

listája – formai és szakmai ellenőrzés után – minden év szeptemberében a www.doktori.hu 

adatbázison keresztül válik nyilvánossá.   

 

IV.4.   BME Doktori és Habilitációs Szabályzat előírásai valamennyi doktorandusz hallgatóra és a 

képzésben részt vevő valamennyi személyre az intézményi hovatartozástól függetlenül 

érvényesek. 

 

IV.5. A BME KJK törekszik arra, hogy a TTK megfelelő képviseletre jusson a képzés és a 

fokozatszerzés döntéshozó testületeiben.   

 

IV.6.  A Felek együttműködésük során haladéktalanul tájékoztatják egymást valamennyi, az 

együttműködést érintő változásról.  

 

V. Záró rendelkezések 

 

V.1.  Jelen megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal. A felmondási idő hat hónap. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja 

jelen együttműködési megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

V.2 Jelen megállapodás alkalmazása és értelmezése során a magyar jog az irányadó. 

 

A Felek a jelen megállapodást átolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2021. december xx. 

 

A BME részéről:     A TTK részéről: 

 

………………………………………………… ……………………………………. 

Dr. Czigány Tibor Kotán Attila Dr. Buday László 

 Rektor Kancellár főigazgató 

 

 

 

………..……………….. 

 Dr. Varga István 

  dékán  

 

 

 

………..……………….. 

 Dr. Gáspár Péter 

a KJK Kandó Kálmán Doktori Iskolavezetője  

http://www.doktori.hu/

