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Határozati javaslat: A Szenátus támogatja az Egyetem és a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
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Megjegyzés: A határozathozatalhoz a jelen lévő szenátorok többségének
támogató szavazata szükséges.

Együttműködési megállapodás
(1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetben)
melyet kötött egyrészről Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.; törzskönyvi
azonosító: 329749; ÁHT azonosító: 230199, statisztikai számjele: 15329743-8542-312-01; intézményi
azonosítója: FI 43814, adószám: 15329743-2-43, bankszámlaszám: 10032000-00282857-00000000,
képviseli: Dr. Lánczi András rektor és Dr. Pavlik Lívia kancellár) – továbbiakban: Egyetem,
másrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószáma: 15726999-2-07, fizetési számla
száma: 12023008- 00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli Dr. Cser-Palkovics András
polgármester) – továbbiakban: Önkormányzat; továbbiakban jelen együttműködési megállapodást kötő
felek együtt: Megállapodó felek – alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
I.
1. Megállapodó felek kijelentik, hogy
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény egyebek mellett
rögzíti, miszerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok a gazdaságszervezéssel kapcsolatos
feladatok,
b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 528/2015. (VII. 23.)
számú határozattal elfogadott, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015-2020 gazdasági programjának „Oktatás, képzés, képzett munkaerő” című
fejezete egyebek mellett az alábbiakat mondja ki:
„Székesfehérvár gazdaságának a fejlődése akkor biztosított, ha a helyben szükséges
munkaerő mennyiségi és minőségi utánpótlása széles körben elismert helyi oktatási
környezet segítségével is jelentős arányban biztosíthatóvá válik.
A magas színvonalú általános és a felsőoktatásba való bekerülésre felkészítő
középfokú képzés fenntartása mellett cél a gazdaság képzési igényeinek minőségi és
lehetőség szerint mennyiségi kielégítése …… Fenntartható működési modellek
kialakítása szükséges, melyek az intézményi kapacitások racionalizálási feladata
mellett a helyi gazdasági szereplők által támasztott képzési és kompetencia igények
aktív és dinamikus befogadásával a közép- és felsőfokú képzési kibocsátások
igényalapú formálását biztosítja.
Projektcsomagok:
….,
felsőoktatás fokozatos fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdont vagy
szolgáltatást érintő közös együttműködések megvalósítása (pl. tudásközpont,
kollégium),
helyzetelemzésen alapuló gazdaság- és társadalomtudományi képzések
Székesfehérvár helyszínű fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdont vagy
szolgáltatást érintő közös együttműködések megvalósítása,
városi ösztöndíjprogram (lehetséges forrás: önkormányzati forrás).”
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2. Az Önkormányzat – figyelemmel az 1. pontban leírtakra – helyi közösségi célként jelöli meg a
gazdasági-pénzügyi-humán területeken hasznosítható felsőoktatási képzés helyben történő
biztosítását. Ennek érdekében az Önkormányzat gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatai
ellátása keretén belül együttműködik az illetékes állami szervekkel, felsőoktatási
intézményekkel, teherviselő képessége és a kötelező feladatai zavartalan, megfelelő
színvonalon történő ellátása mellett pénzügyi és egyéb támogatást biztosít e cél elérése
érdekében.
3. Megállapodó felek rögzítik, miszerint az előző pontokban leírt célkitűzések megvalósításában
az alábbi ingatlanok érintettek:
a) a székesfehérvári 8483/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan
az Önkormányzat tulajdonában van,
b) a székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan a
Magyar Állam tulajdonában, a Nyugat-Magyarországi Egyetem vagyonkezelésében
van, és a Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. haszonélvezeti
joga terheli,
c) a székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan a
Magyar Állam tulajdonában, az Óbudai Egyetem vagyonkezelésében van,
d) a székesfehérvári 8483/10 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű ingatlan Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában van, melyet terheli az Óbudai Egyetem és a Nyugat-Magyarországi
Egyetem ingyenes használati joga, továbbá a Strabag Oktatási PPP
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. haszonélvezeti joga terheli.
3. Megállapodó felek rögzítik, miszerint az előző pontokban érintett célkitűzések infrastrukturális
hátterét biztosítani képes ingatlanállományból
a) a székesfehérvári 8483/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan
az Önkormányzat tulajdonában van,
b) a székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan a
Magyar Állam tulajdonában, a Nyugat-Magyarországi Egyetem vagyonkezelésében
van,
c) a székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett épület megnevezésű ingatlan a
Magyar Állam tulajdonában, az Óbudai Egyetem vagyonkezelésében van.
4. Fenti jogszabályi előírások, dokumentumok, és szándékok figyelembe vétele mellett a
székesfehérvári gazdaságtudományi, gazdaságinformatikai, és társadalomtudományi
felsőoktatási képzések 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben történő indítása érdekében
Megállapodó felek jelen együttműködési megállapodást kötik.
II.
5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016/2017. tanévtől számítva az
együttműködés keretében indított képzések székesfehérvári telephelyen történő fennállásának
időtartamára vállalja a székesfehérvári telephelyen lévő, II/15.a-b) pontjaiban meghatározott, az
Egyetem által ténylegesen használatba vett ingatlanok fenntartásához, működéséhez
szükséges üzemeltetési szolgáltatás, valamint az oktatáshoz szükséges egyéb infrastrukturális
feltételek pénzügyi támogatás, vagy egyéb formában történő támogatásának biztosítását az
alábbiak szerint:
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a. A II/15.a-b) pontjaiban meghatározott ingatlanok üzemeltetési szolgáltatásai (különös
tekintettel a közüzemi ellátás (víz, szennyvíz, áram, fűtés, gáz, szemétszállítás), ingatlanok
takarítása, karbantartása, ingatlanok környezetének takarítása, karbantartása,
portaszolgálat fenntartása, egyéb üzemeltetési költségek) fedezetének biztosítása. Felek
megállapodnak, hogy nem tekintik a jelen pontban meghatározott üzemeltetési szolgáltatás
részének a telefon, internet, és televízió szolgáltatást, melyek finanszírozását az Egyetem
saját forrásaiból biztosítja.
b. Az oktatás infrastrukturális alapfeltételei biztosítása körében a kollégiumi férőhelyek, a
könyvtári olvasóhelyek, valamint a számítógépes munkahelyek bérlése, működtetése során
felmerülő költségekhez való hozzájárulást.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016/2017. tanévtől számítva az
együttműködés keretében indított képzések székesfehérvári telephelyen történő fennállásának
időtartamára vállalja a székesfehérvári telephelyen lévő, 3. pontban leírt, az Egyetem által
ténylegesen használatba vett ingatlanok fenntartásához, működéséhez szükséges üzemeltetési
szolgáltatás, valamint az oktatáshoz szükséges egyéb infrastrukturális feltételek pénzügyi
támogatás, vagy egyéb formában történő támogatásának biztosítását az alábbiak szerint:
. A 3. pontban meghatározott ingatlanok üzemeltetési szolgáltatásai (különös tekintettel a
közüzemi ellátás (víz, szennyvíz, áram, fűtés, gáz, szemétszállítás), ingatlanok takarítása,
karbantartása, ingatlanok környezetének takarítása, karbantartása, portaszolgálat
fenntartása, egyéb üzemeltetési költségek) fedezetének biztosítása. Felek megállapodnak,
hogy nem tekintik a jelen pontban meghatározott üzemeltetési szolgáltatás részének a
telefon, internet, és televízió szolgáltatást, melyek finanszírozását az Egyetem saját
forrásaiból biztosítja.
. Az oktatás infrastrukturális alapfeltételei biztosítása körében a kollégiumi férőhelyek, a
könyvtári olvasóhelyek, valamint a számítógépes munkahelyek bérlése, működtetése során
felmerülő költségekhez való hozzájárulást.
6. Megállapodó felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 5. pontban vállalt kötelezettségei
teljesítésének részletszabályairól évente külön megállapodást kötnek, melyben a valós
mennyiségek, létszámok és harmadik személyek bevonását igénylő szerződésekben elérhető
konkrét feltételek függvényében pontosítják az 5. pontban meghatározott Önkormányzati
kötelezettségvállaláson belül annak konkrét összegét.
Az Egyetem tudomásul veszi, miszerint, amennyiben az Önkormányzat pénzügyi támogatás
biztosításával teljesíti az 5. pontban leírt kötelezettségét, úgy a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Támogatási rendelet) meghatározott szabályok
szerint kerülhet sor a forrás biztosítására.
***
7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden évben legkésőbb augusztus 15. napjáig
megállapodnak a következő tanévben indítandó képzésekről, melynek meghirdetését az
Egyetem biztosítja továbbá a meghirdetett képzéseket a jogszabályi keretek között indítja.
6. Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben a
székesfehérvári telephelyen legalább az alábbi képzések indításának - Egyetem részéről vállalt
– feltételeit biztosítja:
- alapképzés (nappali munkarend),
 emberi erőforrások
 gazdálkodási és menedzsment,
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-

 pénzügy és számvitel,
 gazdaságinformatikus,
 kommunikáció és médiatudomány,
 nemzetközi tanulmányok,
szakirányú továbbképzések (levelező munkarend)
 logisztika és ellátási lánc szakközgazdász/menedzsment,
 közbeszerzési menedzser szakközgazdász/menedzsment.***

*** SZET-hez képest módosult.
7.8. Megállapodó felek rögzítik, hogy a tapasztalatok és a várható igények alapján a 7. pontban
megjelölt képzéseken kívül egyéb – az Egyetem képzési portfóliójába tartozó – képzések
indításában is együttműködnek.
8.9. Egyetem nyilatkozik, miszerint kész székesfehérvári telephellyel felmenő rendszerben
mesterszakon történő képzés feltételeit biztosítani, amennyiben erre hallgatói igény merül fel.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mesterképzési szakon történő képzés indításának,
fenntartásának részleteiről legkésőbb 2018. május 31. napjáig egyeztetnek.
9.10.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy a székesfehérvári telephelyen biztosítja a
ténylegesen elindított képzések szakmai feltételeinek fenntartását legalább az adott képzés
elvégzéséhez szükséges képzési időre.
10.11.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a székesfehérvári telephelyen
biztosítja a ténylegesen elindított képzések fenntartásához szükséges infrastrukturális
feltételrendszer biztosítását, illetve finanszírozását az 5. pontban meghatározottak szerint a
képzések elvégzéséhez szükséges képzési időre.
11.12.
Az Egyetem célul tűzi ki, hogy nappali munkarendben a székesfehérvári telephelyen a
7. pontban rögzített alapképzési szakokon szakonként és évfolyamonként legalább 40 fő
felvételének lehetőségét biztosítja a felvételi eljárásban.
12.13.

Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, miszerint biztosítja azt, hogy
a) az oktatói munka hallgatói véleményezését kiterjeszti a székesfehérvári telephelyre
b) tehetséggondozás, tudományos diákköri tevékenység és mentorprogramok a
székesfehérvári telephelyen a budapesti telephellyel azonos szintű támogatást
kapjanak,
c) a székesfehérvári telephelyen tanuló hallgatók a szakkollégiumi rendszerbe
bekapcsolódhassanak,
d) a székesfehérvári telephely nevesítésre kerüljön az Egyetem minőségbiztosítási
rendszerében.

13.14.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy - a székesfehérvári gazdálkodó
szervezetek bevonása mellett – a székesfehérvári telephelyen történő oktatás keretén belül
törekszik a duális képzési forma alkalmazására. Az Önkormányzat közreműködik annak
érdekében, hogy az Egyetem és a gazdálkodó szervezetek között kialakuljon, megerősödjön az
együttműködés.
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15. Megállapodó felek rögzítik, miszerint a székesfehérvári telephelyen történő oktatás fokozatos
igénybe vétel mellett – az Egyetem által bérelt - alábbi ingatlanokban valósulhat meg, az alábbi
ütemezés szerint:
a) 2016/2017. tanévtől: székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan,
b) 2017/2018. tanévtől: székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy a II/15.
a-b) pontokban leírt ingatlanokat ellenszolgáltatás nélkül használhassa.
13. Megállapodó felek rögzítik, miszerint a székesfehérvári telephelyen történő oktatás fokozatos
igénybe vétel mellett a 3. pontban leírt ingatlanokban valósulhat meg tervezetten az alábbi
ütemezés szerint:
) 2016/2017. tanév: 3.b) pontban leírt ingatlan,
) 2017/2018. tanév: 3.a)-b) pontban leírt ingatlan,
) 2018/2019. tanév: 3.a)-c) pontban leírt ingatlan.
16. Megállapodó felek rögzítik, miszerint a székesfehérvári 8483/10 hrsz. alatt nyilvántartott
ingatlan, jelen megállapodás mellékletét képező rajzon – továbbiakban: Melléklet - II. számmal
jelzett részét az Egyetem a II/15. pontban leírt ingatlanok megközelítése, továbbá közösségi
térként jogosult használni, azzal, hogy az a közforgalom céljára is megnyitott területként
szolgál, használata nem kizárólagos.
13. Megállapodó felek egyetértenek abban, hogy célszerű a 3.b)-c) pontban leírt ingatlanokat –
elsősorban oktatási és egyéb közfeladat ellátása céljából, másodsorban más, szabadon történő
hasznosítás céljából az Önkormányzat vagy az Egyetem vagyonkezelésébe adni azzal a
korlátozással, hogy az Egyetem Székesfehérváron folytatott felsőoktatási tevékenységének
fennállásáig a 3.a)-c) ingatlanok hasznosítása során a felsőoktatási tevékenység ellátásának
biztosítása és kapacitásigényének kielégítése élvez elsőbbséget.
17. Megállapodó felek rögzítik, miszerint székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
kizárólag felújítást követően alkalmas felsőoktatási célú hasznosításra.
Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy eljár annak érdekében, miszerint ezen ingatlan
felújításához központi forrás kerüljön biztosításra, tekintettel arra, hogy Megállapodó felek saját
forrással e cél megvalósítására nem rendelkeznek. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a központi forrás megszerzése érdekében együttműködik az Egyetemmel.
13. Megállapodó felek rögzítik, miszerint a 3.a) és a 3.c) pontokban leírt ingatlanok kizárólag
felújításukat követően alkalmasak felsőoktatási célú hasznosításra. Felek közösen eljárnak
annak érdekében, miszerint az ingatlanok felújításához központi forrás kerüljön biztosításra,
tekintettel arra, hogy saját forrással e cél megvalósítására nem rendelkeznek.
18. Megállapodó felek rögzítik, és tudomásul veszik, hogy az I/3. pontban leírt haszonélvezeti és
használati jogokra való tekintettel, az ezen jogokkal terhelt ingatlanok esetében kizárólag a
jogok jogosultjai előzetes, írásbeli hozzájárulása birtokában lehet bármilyen, a vonatkozó
jogszabályokban, vagy a jogok létrehozására megkötött megállapodásban rögzített
tevékenységet végezni.
14. Az Önkormányzat – központi forrás rendelkezésre állása esetén - kötelezettséget vállal a
tulajdonában lévő 3.a) pontban leírt ingatlan felsőoktatási célra alkalmassá tételéhez szükséges
felújítására. Az Önkormányzat – központi forrás rendelkezésre állása esetén, amennyiben erre
6

jogosítvánnyal rendelkezik, kész gondoskodni a 3.c) pontban leírt ingatlan felsőoktatási célra
alkalmassá tételéhez szükséges felújításáról.
19. Az Önkormányzat – figyelemmel a hatósági, engedélyeztetési eljárásokra, a felsőoktatási célú
használat várható igényeire - kötelezettséget vállal arra, hogy
a) gondoskodik a székesfehérvári 8483/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található
felépítmény elbontásáról legkésőbb 2016. december 31. napjáig,
b) a Mellékleten I. számmal jelölt területen – az Önkormányzat által meghatározott
műszaki tartalom mellett - legfeljebb 75 db személygépjármű parkoló, legfeljebb 39 db
kerékpártároló, továbbá a Mellékleten megjelölt csatlakozási ponttól azok
megközelítéséhez szükséges közúti kapcsolatot kiépíti legkésőbb 2017. június 30.
napjáig,
c) a Mellékleten II. számmal jelölt területen – az Önkormányzat által meghatározott
műszaki tartalom mellett - parkot, zöldterületet alakít ki oly módon, hogy a
székesfehérvári 8483/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon és annak közvetlen
környezetében lévő területen a kialakítás legkésőbb 2017. április 30. napjáig, a
székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt és a 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok
közvetlen környezetében és a két ingatlan közötti területen a kialakítás a
székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújításához időben igazodóan
történik meg,
d) a Mellékleten I. és II. számmal jelölt területen - az Önkormányzat által meghatározott
műszaki tartalom mellett – kiépíti a közvilágítást,
e) az a)-d) pontokban leírt beruházásokhoz és az Egyetem által központi forrás terhére,
illetve saját költségére megvalósításra kerülő, a székesfehérvári 8483/6 és a 8483/7
hrsz. alatt nyilvántartott épületek átalakításához, felújításához kapcsolódóan a
csapadékvíz-elvezetéshez szükséges beruházást.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatási kapacitás igények, valamint a központi
beruházási források rendelkezésre állása függvényében, központi forrás terhére
a) szükség esetén átalakítja a székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt található felépítményt a
II/15. pontban meghatározott határidőre,
b) kialakítja, felújítja a székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található
felépítményt a II/15. pontban meghatározott határidőre,
c) kiépíti a székesfehérvári 8483/6 hrsz. alatt, és a székesfehérvári 8483/7 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlanokon található épületek közművekre csatlakozását az
Önkormányzat által biztosított, már meglévő közmű kiállásokra.
16. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.a) pontban leírt ingatlan, és – amennyiben
arra rendelkezési joggal bír és az ingatlanok a vagyonkezelésébe kerülnek – úgy a 3.b)-c)
pontban leírt ingatlanok használatát az Egyetem részére ingyenesen biztosítja.
20. Megállapodó felek rögzítik, miszerint az Önkormányzat a székesfehérvári 8483/5 hrsz. alatt és
a székesfehérvári 8483/10 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat – az Egyetem előzetes
tájékoztatása mellett, az Egyetem tevékenysége zavarása nélkül, a használati és a
haszonélvezeti jogra is figyelemmel – korlátozás nélkül jogosult használni, hasznosítani.
16. Megállapodó felek rögzítik, miszerint az Önkormányzat a tulajdonában lévő, továbbá a
vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok szabad kapacitását – az Egyetem tevékenysége zavarása
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nélkül és az Egyetem előzetes tájékoztatása mellett – korlátozás nélkül jogosult használni,
hasznosítani.
17.21.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy székesfehérvári telephelyen 2016/2017.
tanévtől történő 7. pontban leírt képzések felmenő rendszerű elindításának, fenntartásának
érdekében az Önkormányzat által jelen megállapodás keretében nem biztosított további
költségek fedezete rendelkezésre állása érdekében feladatkörében eljár, továbbá az oktatás
előkészítése, beindítása, működése érdekében megfelelő határidőben megteszi a szükséges
lépéseket.
18.22.
Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy – jelen megállapodásban leírt
önkormányzati támogatáson felül – a saját költségén biztosítja a székesfehérvári telephelyen
történő oktatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételeket, az infrastruktúra biztosításához
szükséges szerződéses rendszer kialakításában, az Önkormányzat kötelezettség vállalásához
szükséges mértékben, mint szerződő fél közreműködik.
23. Megállapodó felek rögzítik, miszerint a II/5., II/19. pontokban leírt kötelezettségek teljesítésére
az Önkormányzat kizárólag abban az esetben köteles, amennyiben
a) az Egyetem teljesíti a II/7., II/10., II/21., II/22. pontokban leírt kötelezettségeit,
b) az Egyetem végrehajtja a II/8. pontban leírt, közösen kialakított döntést,
c) a székesfehérvári telephelyen önköltséges finanszírozási formájú oktatásban részt vevő
hallgatók önköltsége – figyelembe véve az önkormányzati támogatás önköltségre
gyakorolt hatását – legalább 10%-kal alacsonyabb az Egyetem budapesti telephelyén
azonos képzésben önköltséges finanszírozási formájú oktatásban részt vevő hallgatók
önköltségénél,
d) az Egyetem a jogszabályi keretek között, különösen a II/12. pontban leírtak
betartásával - gondoskodik arról, hogy a székesfehérvári telephelyen az oktatás
színvonala legalább a budapesti telephelyen történő oktatás színvonalának megfelelő
szintű legyen.
18. Megállapodó felek rögzítik, miszerint az 5., 19. pontokban leírt kötelezettségek teljesítésére az
Önkormányzat kizárólag abban az esetben köteles, amennyiben
) az Egyetem teljesíti a 7., 10., 21., 22. pontokban leírt kötelezettségeit,
) az Egyetem végrehajtja a 8. pontban leírt, közösen kialakított döntést,
) a székesfehérvári telephelyen önköltséges finanszírozási formájú oktatásban részt vevő
hallgatók önköltsége – figyelembe véve az önkormányzati támogatás önköltségre
gyakorolt hatását – legalább 10%-kal alacsonyabb az Egyetem budapesti telephelyén
azonos képzésben önköltséges finanszírozási formájú oktatásban részt vevő hallgatók
önköltségénél,
) az Egyetem a jogszabályi keretek között, különösen a 12. pontban leírtak betartásával gondoskodik arról, hogy a székesfehérvári telephelyen az oktatás színvonala legalább
a budapesti telephelyen történő oktatás színvonalának megfelelő szintű legyen.
24. Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, miszerint jogszabály-módosítást
kezdeményeznek annak érdekében, hogy az Önkormányzat felsőoktatási feladatokat
vállalhasson át az államtól.
18. Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, miszerint jogszabály-módosítást
kezdeményeznek annak érdekében, hogy az Önkormányzat felsőoktatási feladatokat
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vállalhasson át az államtól, az Önkormányzat a tulajdonában lévő, vagyonkezelésébe kerülő
ingatlant ingyenesen biztosíthassa felsőoktatási célokra.
19.25.
Megállapodó felek rögzítik, miszerint az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségei teljesítésével egyes fenntartói feladatokat vállal át.
20.26.
Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyetem székesfehérvári
képzését és az azt biztosító telephelyet érintő döntések meghozatala előtt biztosítják egymás
számára a döntéshozó testületeikben a tanácskozási és véleményezési jogot.
III.
21.27.

Megállapodó felek jelen megállapodást évente felülvizsgálják.

Az Egyetem tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat
 az Egyetem székesfehérvári telephelyén tanuló hallgatói létszám pontos ismeretében,
 az Egyetem vállalásainak tényleges teljesítése ismeretében,
 az Önkormányzat teherviselő-képessége esetleges változása,
 a vonatkozó jogszabályi előírások változása
esetén jogosult kötelezettségvállalásai egyoldalú felülvizsgálatára, módosítására. Ez a
felülvizsgálat azonban nem eredményezheti azt, hogy a ténylegesen elindított képzések
fenntartásához szükséges, az 5. és 18. pontokban foglalt Önkormányzati hozzájárulások
mértéke csökkenjen az adott képzés elvégzéséhez szükséges képzési időn belül.
22.28.
Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttesen és külön-külön is, de
a másik féllel egyeztetett módon – felhasználva a rendelkezésükre álló eszközöket megtesznek mindent annak érdekében, hogy székesfehérvári telephelyen történő oktatás a
szülők, a leendő hallgatók, a középiskolák körében ismert legyen.
23.29.
Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységi és
érdekkörükbe tartozó ügyekben halogatás nélkül eljárnak, a szükséges döntéseket meghozzák,
a szükséges dokumentumokat aláírják, jognyilatkozatokat megteszik.
24.30.
Megállapodó felek nyilatkoznak, miszerint megtesznek mindent annak érdekében, hogy
jelen megállapodásban leírt célok megvalósuljanak, jogok és kötelezettségek teljesítésre
kerüljenek, jogaikat rendeltetésüknek megfelelően, jóhiszeműen folyamatos és kölcsönös
együttműködés elve mellett gyakorolják.
31. Megállapodó felek kapcsolattartói:
a) Önkormányzat: Mészáros Attila alpolgármester
b) Egyetem:
a. oktatás, kutatás: Dr. Aczél Petra, Dr. Drótos György,
b. működés, üzemeltetés: Horváth Béla campusigazgató
25. Megállapodó felek kapcsolattartói:
aa) Önkormányzat: Mészáros Attila alpolgármester
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cc) Egyetem:
. oktatás, kutatás: Dr. Aczél Petra, Dr. Drótos György,
. működés, üzemeltetés: Czinderi Gábor kancellár-helyettes
34.32.
Egyetem jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti központi költségvetési szerv, így a jogszabály
alapján átlátható szervezetnek minősül.
Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi, települési önkormányzat, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.
35.33.

A rendes felmondás jogával a Megállapodó felek az alábbiak szerint élhetnek:

Az Egyetem a jogszabályi változások, vagy fenntartói intézkedésekre tekintettel, az őt érintő
változásról az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. Amennyiben ennek alapján az
együttműködési megállapodás okafogyottá válik, akkor az Egyetem a megállapodást jogosult
írásban megküldött formában 30 napos felmondási határidővel a tanév végére, azaz június 30ra felmondani.
Az Önkormányzat jogszabályi változások esetén, vagy abban az esetben, amennyiben jelen
megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése a kötelezően előírt feladat- és hatáskörei
ellátását veszélyezteti, akkor a megállapodást jogosult írásban megküldött formában 30 napos
felmondási határidővel a tanév végére, azaz június 30-ra felmondani. Az Önkormányzat a
rendes felmondásra okot adó körülményről haladéktalanul köteles értesíteni az Egyetemet.
36.34.
Bármelyik Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződésszerű
magatartásra való megfelelő határidőt kitűző, de eredménytelen felszólítást követően a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Az Egyetem, az Önkormányzat súlyos
szerződésszegésének minősül különösen, ha a felsőoktatási képzés biztosításához szükséges,
jelen megállapodásban vállalt feladatait, kötelezettségeit nem teljesíti.
37.35.
A Felek a megállapodás megszűnésekor 30 napon belül kötelesek egymással
elszámolni.
38.36.
Megállapodó felek nyilatkoznak, miszerint jogosultak jelen megállapodás aláírására, az
abban foglalt jogok és kötelezettségek vállalására.
39.37.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat vonatkozó rendeletei
különösen a Támogatási rendelet, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és a
vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet,
a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet rendelkezései, továbbá a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az Egyetem
belső szabályzatai az irányadóak.
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40.38.
A Felek a szerződésből fakadó vitákat elsősorban egyezséggel rendezik, sikertelen
egyezség esetén közvetítői eljárást kezdeményezhetnek. Ha sem egyezségi kísérlet, sem
közvetítői eljárás nem vezet eredményre, a jogvita elintézésére az általános hatáskörű polgári
bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen megállapodást – mely 6 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 97
oldalból valamint 38 pontból és 1 mellékletből áll – Megállapodó felek annak elolvasása, közös
értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár 2016……………….

Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Lánczi András rektor és
Dr. Pavlik Lívia kancellár

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
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Melléklet
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