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Iktatószám: ………………… 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 
Amely létrejött egyrészről  
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
ÁHT azonosítója: 331962 
Törzsszáma: 795713 
Adószáma: 15795719-2-51 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár  
Képviseli: Dr. Koltay András rektor és Dr. Nászné Brózsely Tünde gazdasági főigazgató 
 
a továbbiakban: NKE 
 
másrészről 
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Érintett szervezeti egység: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Intézményi azonosító: FI 23344 
Törzskönyvi azonosító: 308791 
Adószám:15308799-2-43 
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01425279-00000000 
Képviseli: Dr. Józsa János rektor és Kotán Attila kancellár 
a továbbiakban: BME,  

együttesen a Felek (a továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek) között 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. rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
I. A megállapodás tárgya 

 
A Felek kinyilvánítják arra irányuló szándékukat, hogy a BME Kandó Kálmán Doktori Iskola 
(gesztor kar: KJK) keretében folyó képzésben és az ehhez kapcsolódó tudományos kutatásban 
tartósan együttműködni kívánnak. Az együttműködésben az NKE részéről első sorban a 
Hadtudományi és a Katonai Műszaki Doktori Iskolái vesznek részt, de az kiterjed az NKE 
összes doktori iskolájára is, azaz a Közigazgatás-tudományi és a Rendészettudományi Doktori 
Iskolák is.  

Az együttműködés célja a résztvevő intézmények alapító okirataiban meghatározott feladatok 
teljesítésének elősegítése, az anyagi és infrastrukturális kapacitásuk jobb kihasználása, valamint 
tudományos kapcsolatuk erősítése.  

Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban együttműködésük keretrendszerét fektetik le, a 
jelen Megállapodás megkötése egyik Fél oldaláról sem jelent kötelezettséget konkrét feladatok 
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ellátása tekintetében, továbbá a jelen megállapodás megkötése önmagában nem keletkeztet 
díjfizetési kötelezettséget. 

Felek együttműködésük konkrét feladatait, feltételeit eseti megállapodásokban rögzítik. 

 
II. Időtartam, hatálybalépés 

 
II.1. Az I. pontban meghatározott együttműködés a jelen megállapodás hatályba lépésének 

napjától határozatlan időre szól.  
 
II.2.  Az együttműködési megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét szerződő 

fél aláírta. 
 

III. Felek kötelezettségei 
 
III.1.  A BME lehetővé teszi, hogy doktorandusz hallgatói a kutatási munkájuk egy részét az 

NKE-nél végezzék a NKE által biztosított konzulens irányítása mellett. A doktori képzés 
során a BME biztosítja az oktatás infrastrukturális és adminisztratív hátterét, míg az általa 
meghirdetett témában fogadott doktorandusz számára az NKE biztosítja a kutatás 
feltételeit. Az esetlegesen létrejövő szellemi alkotások felett a Felek külön 
megállapodásban rendelkeznek. 

 
III.2. A BME biztosítja, hogy az NKE fokozattal nem rendelkező főállású oktatói és kutatói a 

Kandó Kálmán Doktori Iskola keretein belül, az iskola szabad kapacitásainak terhére 
önköltséges hallgatói státuszban vegyenek részt a doktorandusz képzésben, amennyiben a 
doktori képzésre való felvétel feltételeinek megfelelnek. Felek rögzítik, hogy a BME 
Doktori és Habilitációs Szabályzat megállapodás aláírásakor hatályos 14. § (3) bekezdés 
a) pontja szerint a doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézményben 
folyó kutatómunka esetén az önköltség összegét a Doktori Iskola Tanácsa javaslatára a 
gesztor kar dékánja - esetenkénti döntéshozatal alapján az egyes egyedi feltételek 
ismeretében - mérsékelheti.  

 
III.3 Az NKE biztosítja, hogy munkatársai társ-témavezetőként, illetve konzulensként részt 

vesznek a doktori iskola munkájában a BME Képzési Kódexével, Doktori és Habilitációs 
Szabályzatával, valamint más belső szabályzataival, és a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban.  

 
III.4.  Az együttműködés elsősorban a polgári és a katonai repülés, a katonai és polgári 

légiforgalom menedzsmentje, a szállítási logisztika, a menedzsment és a 
multidiszciplináris területek, ideértve a fenntartható fejlődést, a veszélyhelyzetek 
kezelését, az igazságszolgáltatást, balesetkivizsgálást, illetve az állami szabályozás a 
közlekedéshez, járműgyártáshoz kapcsolódó feladatait. Az együttműködésben korlátozás 
nélkül részt vehetnek a Szerződő Felek főállású munkatársai. A doktori képzésben részt 
vevő munkatársak listája – formai és szakmai ellenőrzés után – a www.doktori.hu 
adatbázison keresztül nyilvánossá is válik.    

 
III.5.  A Felek elfogadják, hogy a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat előírásai valamennyi 

doktorandusz hallgatóra és a képzésben részt vevő valamennyi személyre az intézményi 
hovatartozástól függetlenül érvényesek. 
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III.6.  A Felek együttműködésük során haladéktalanul tájékoztatják egymást valamennyi, az 

együttműködést érintő változásról.  
 

IV. Záró rendelkezések 

 
IV.1.  Jelen megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal. A felmondási idő 60 nap. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja 
jelen együttműködési megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

 
IV.2.  A Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás a Felek részéről bármikor 

kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható, és közös megegyezéssel írásban 
megszüntethető. Jelen megállapodás rendelkezéseit érintő ügyekben jognyilatkozatot 
tenni a kizárólag a Felek törvényes képviselői jogosultak. 

 
IV.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban 

megjelölt személyeken keresztül tartják: 
 

Az NKE részéről: 
Név: Telefonszám: 
E-mail: 
 
A BME részéről:  
Név: Dr. Mándoki Péter, dékán 
Telefonszám: +36-1-463-3551 

   E-mail: mandoki.peter@mail.bme.hu 
 

IV.4. Tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseire, mind a BME, mind pedig az NKE, mint költségvetési szervek átlátható 
szervezeteknek minősülnek. 

 
IV.5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszony ideje alatt kifejezetten is 

törekednek a korrekt együttműködés normáinak megtartására, ezért a jelen 
megállapodásból eredő jogvitákat egyeztetéssel, szükség esetén közvetítő bevonásával, 
peren kívül kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem járna eredménnyel, úgy a jogvita 
elbírálására kikötik a BME székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
IV.6. Jelen együttműködési megállapodás alkalmazása és értelmezése során a magyar jog az 

irányadó. 
 
IV.7. Jelen együttműködési megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyből kettő példány 

az NJE-t és kettő példány a BME-t illeti meg.  
 
A Felek a jelen megállapodást átolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Budapest, 2020.  
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……………....…….……………..……..  ……………..………………..………..…….. 
Dr. Józsa János 

rektor 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

 Dr. Koltay András 
rektor 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
 

……………....…….……………..…….. 

  
 

……………..………………..………..…….. 
Kotán Attila 

kancellár 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

 Dr. Nászné Brózsely Tünde 
főigazgató 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
 

  

 


