
A Pannon Egyetem 6s az MTA Kiizgazdasigtudominyi Int6zet egyiittmiikiid6si
megfllapodfsa

a PhD -k6pz6sben tiirt6n6 egyiittmiikiid6s16l

A 2005. 6vi CXXXX. torveny a felsooktat6sr6l, valamint a Magyar Tudom6nyos
Akademi6r6l sz6l6 1994. 6vi XL. torv6ny rendelkezesei lehetovd teszi a doktori kepzesben az
egyiittmrikcidest.

A meg6llapod6s l6trej citt
egyrdszrol:

Pannon Egyetem (a tov6bbiakban: Egyetem)
Cime: 8200, VeszPr6m, EgYetem u. 10.,
Ad6sz6ma:  15308816-2-19,
Statisztikai sz6mjele: 15308816-80303-12-19,
OKM azonosit6: FI 80554
K6pviseli: Dr. Ga61 Zoltin rektor
Az egytittmukoddsben 6rdekelt doktori iskola: Gazd6lkod6s es Szervez6studom6nyi

Doktori Iskola

m6sreszrol:
MTA K0zgazdasigtudom6nyi Int6zet (a tov6bbiakban: Intezet)
Cime: 1112 Budapest, Budaorsi u. 45.
Ad6sz6ma: 15300681-2-43
Statisztikai sz6miele: 15300681-7320-312-01
Kdpviseli: Dr. Fazekas K6roly, igazgat6

1. Az egytittmiikodes - a magyar tudom6nyos kutat6s egyik jelentos int6zm6ny6nek
bekapcsol6s6val - az egesz magyar doktori k6pzest szolgtihatja, ncivelve ezzel annak
szinvonal6t, sokszimis6g6t, vonz6erejdt, nemzetkozi elismertsegdt.

Az egytittmrikciddsben azlntezet tudom6nyos minositdssel rendelkez6 kutat6i r6szt vehetnek:

a) kiilso tagkdnt az egyetemi doktori tan6cs munk6jSban

b) tagkent a doktori iskola tan6:cs6ban

c) tagkent szigorlati eslvagy v6d6si bizottsilgban

d) temav ezetok6nt doktorandusz munk6j 6nak ir6nyit6s6ban

e) oktat6k6nt a k6pz6si programban.

2. Az Egyetem Gazdflkodis 6s Szervez6studominyi Doktori Iskola elnevezdsu doktori
iskol6ja (a tov6bbiakban: GSDI) az Intezetet vezeto kutatoi kozi.il - a jogszab6lyban rogzitett
feltdteleknek megfeleloen - az arra vdllalkozokat tcirzstagk6nt szerepelteti.

Tcirzstag lehet az Intdzetben teljes munkaidoben, kozalkalmazotti jogviszonyban

foglalkoztatott vezeto tudom6nyos kutat6 (tudomanyos tan6csad6, kutat6 professzor), aki
tudom6nyos fokozattal rendelkezik, a GSDI tudomdny'teri.ilet6n aktiv, magas szintu
tudom6nyos munk6Lt vegez 6s nyilatkozik arr6l, hogy legal6bb ot 6vre elkotelezi magii a
GSDI-ben foly6 doktorkepzesre. Egy szem6ly csak egy doktori iskol6ban lehet tcirzstag.



3. Az Intezet a doktori iskola doktoranduszait a kepz6s teljes idej6re, vagy r6szk6pzdsi
ido szakra fo gadhatj a (a tov6bbi akban : kihel yezett doktorandusz).

4. Az lntezet a kihelyezett doktoranduszok szdmdra lehetosdget ad infrastruktrirdj6nak
hasznfiathra. Felek a kihelyezls koriilm6nyeit esetenkdnt, egyedi meg6llapod6sban rdgzitik,
A kcizds munka sor6n az Int6zet is ig6nybe veheti - kiilon erre vonatkoz6 meg6llapod6s
alaplftn - az Egyetem doktori kepzeshez sziikseges infrastruktrir6j 6t.

5. A kihelyezes - elsosorban a doktorandusz kutat6si munk6j6hoz sziikseges jobb felt6telek
biztosit6s6t szem elott tartva - a GSDi tan6cs6nak dont6se 6s az Intezet igazgatojitnak
befogad6 nyilatkozata alapjhn tcirlenik. Az tilamrlag finanszirozott k6pzesben rdsztvevo
doktorandusz eset6ben az ardnyos mrikoddsi koltseg ffiadis6r6l is hat6rozni kell. A doktori
programban rdsztvevo doktoranduszok az Intlzet 6ltal l6trehozott, vagy iitala kezelt doktori
osztcindij ban is 16szesiilhetnek.

6. Az Intezet kapcsolatait felhaszn6lva kezdem6nyezheti a doktorandusz r6szv6tel6t ktilfbldi
doktori k6pz6sben.

7. Felek mindent megtesznek annak erdek6ben, hogy a GSDI folyamatosan magas szinten
mtikodjon, az idoszaki akkredit6ci6s elj6r6s zcjkkenomentes 6s sikeres legyen. A GSDI
vezetoje koordindlja a szi.iks6ges elj6r6si 6s tartalmi cselekmdnyeket, 6s t|jekoztatjaazlntezet
igazgatojftt a doktori iskola tevdkenysegdvel kapcsolatos fontosabb kdrddsekrol,
esem6nyekrol.

8. Felek meg6llapodnak abban, hogy a kozos munka erdek6ben - lehetosdgeik szerint - hazai
es/vagy nemzetkozi kepz6si es kutat6si pdlyitzatokon kcizosen vesznek r6szt.

9. Az Intezet doktori k6pz6seben rdszt vevo kutatoja koteles megismemi 6s betartani az
Egyetem Doktori Szabfiyzat6ban, 6s a GSDI Mukodesi Szabtiyzat6ban leirtakat.

10. Felek rlgzitrk, hogy egyes kdzalkalmazotti munkav6llaloi szab6lyokt6l elt6ro
kotelezetts6gek kiv6tel6vel nem tesznek ktilonbsdget ktilso es belso temavezeto kozott, azok
jogait es kdtelezetts6geit illetoen,

1 1. Felek az egyetemen tev6kenykedo ds a kihelyezett doktori k6pzesben resztvevo hallgat6k
tekintet6ben 6rv6nyesitlk az egyenlo elb6n6s elv6t,

12. Az egyi.ittmukoddsi meg6llapoddsban fbglaltakat a Felek kcjlcsijncjsen betartj6k, kijelentik
hogy az itt nem rdgzitett k6rd6seket, probl6m6kat a jelen megillapodis szellem6ben
t6rgyal6sos riton rendezik.

A jelen PhD kepz6sre vonatkoz6 egyiittmrikddesi meg6llapod6st a Felek elolvastfk, tartalm6t
megertett6k, 6s mint akaratukkal mindenben egyezot j6vdhagyolag alairtitk A rneg6llapod6s
mindaddig 6rv6nyben marad, amig a megiillapod6s megsztintetds6t a felek egyike sem
kezdemenyezi.

Budapest, 2047 . j fnius 25.
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MTA Kozgazdas6 gtudo mdnyi


