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L a sznnzioi rnr,nr

a továbbiakban Fél, illetve együttesen Felek

I.1. Budapesti Corvinus EgYetem
(atovábbiakban: BCE)
székhely: l093 Budapest, Fóvám tér 8., Magyarotszág,
képviseletében eljár: Dri Mészáros Tamás, rektor és
a jbgok érvényesitéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelós szewezeJi egység,

Gazdálkodástudományi Kar' vezetőj ekéni Dr. Hofmeister Tóth Ágnes dékan

Kapcsolattartó személy :
név: Dr. Cser Lrászló egyetemi tanár
cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., Magyarország
telefon: 482'7464

' fax: 482-7463 ,
e-mail: I aszlo.cser@uni-corvinus.hu

I.2' MTA Szá'míüástechnikai és Automatizá'iási Kutató lntéz"et
(a továbbiakban: MTA szTAKI)
szekhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
képviseietében eljár: Dr. Inzelt Péter igazgatő

Kapcsolattartó személyek: .
név: Dr. Monostori Lász|ő ált' tudomrányos igh.
cím: l111 Budapest, Kende u. 13-17.
telefon: 279-6159
fax:466-5'103
e-mail : monostor@sztaki.hu

A doktori iskola 1étesítésének eljrárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló
33lz0o7,(III.7.) Korm. rendelJt 3. $ (4) bekezdésben foglaltak alapján, a felsőoktatásról szóló 2005.

évi CXXXIX' törvény 31. $ rendelkezésében írtaknak megfelelően _ a MAB 2007, május l.től

hatályos állásfoglalrására tekintettel - annak érdekében, hogy a Felek együttmiíködjenek azBCE á|ta|

szewezett doktori képzésben a jelen Együttműködési Keretmegállapodást (a továbbiakban:
Megállapod,ás) kötik:

II. A MEGÁLLAPoDÁS TÁRGYA

Az MTA $ZTAKI alábbi teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban

tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor munkakörben foglalkoztatott munkatársai, mint
törzstagok ill' témavezetök részvétele az BCE Gazdálkodástudományi Kar GazÁaságinfo5matikai
Doktori Iskolájában.folyó doktori képzésben és fokozatszetzési eljárásban:

l' MonostoriLá.sdő (MTA doktora),
2'Yáncra József (CSc)'
3.Mezgát István (CSc)'
4. Fülöp Janos (CSc)'
5. Kiss Tamás (PhD)



a

III. IDITARTAM, HATÁLYBALÉPÉS

III.1. A II. pontban meghatározott egytittműködés a jelen Megállapodás hatályba lépésének napjától

hatátr ozat|an i dőre s zó l.

III.2. Jelen Megállapod áshatát|ya azon anapon áll be, amikor mindegyik Fél! a|áirta.

Iv. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

Iv. |. Az MTA SZTAKI külön térítés nélkül biáosítja, hogy a n. p91tu.a1 meghatározott

a|ka|mamttai, mint törzstagok rendszeresen részt vegyenek az BCE Gazdá|kodátstudomanyi Kar

caáasaginzumatikai doktoii iskola oktatási tevékenységében. Ennek keretében lehetővé teszi, hogy a

törzstagok vállalják a kutatasi területükhöz illeszkedő disszer'táciis témák szakmai vezetését, valamint

rendszeresen közremitködjenek a doktori eljárasok lefolytatásában azBCE által meghatározott módon

és időtartamban. E tevékenységüket a töizstagok munkáltatójukkal fennálló jogviszony keretében

látják el, az BCE-I anyagi kötelezettség e vonatkozisban sem terheli.

Iv.2. A'',MTA SZTAKIÍlpzzájárul, hogy a doktoranduszok és a doktorjelöltek szakmai kutatásaikhoz

térítésmentesen igénybe uót'"'ier azirtézmény kutatói, tudomanyos infrastruktúráját'

ÍY.3. Az BCE biáosítja, hogy a törzstagok e tevékenységüket azBCE alkalmazottakéval azonos

t6rgyt',infrastrukturári' r"rtet.jár, mellett iégezhessék, biztosítja továbbá az ehhez szükséges oktatasi

helyiségeket.

Iv'4' A Felek együttmiiködésük során haladéktalanul tétjékorta1{ják egymást valamennyi, az

egyiittműködéssel kapcsolatos váltoásról.

Iv.5. A Felek jelen Megállapodas rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és minden

tőltik telhetőt megtesznet annut érdekében, hogy vaiamennyi szervezeti egységük teljesítse a jelen

Megállapodásban foglaltakat.

v. szELLElvII AlKoTÁsoxna voNATKozo JoGoK

V.l ' A Felek tisztetetben tartják egymás szellemi alkotasokra vonatkozó jogait.

v.2. AFelek rÖgzítik, hogy a törzstagok tevékenysége nem irányul szellemi tulajdonvédelem körébe

tartoző eredm ény ek |étt ebozái ár a.

vI. FINANszÍRozÁs, KÖLTSÉGEK

Az együttmtiködés során felmerülő költségeit mindkét Fél maga viseli.

VIII. KIEGÉszÍrÉs, tuónosÍras

Jelen Megállapodas kiegészítése, módosítása kizÁtótlag írásban,
képviselöj e általi aláírással érvényes.

Ix. FELMoNDÁS

valamennyi Fél erre feljogosított

Jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal,

felmondási idó hat hónap.
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