EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
az ELTE Kémiai Intézet
és
a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja
között
Az ELTE Kémiai Intézet (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, a továbbiakban: Egyetem)
és a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja (1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33., továbbiakban: Kutatóközpont) kinyilvánítják szándékukat,
hogy a tudományos kutatásban és az ahhoz kapcsolódó felsőfokú képzésben (alap-, mester-és
doktori képzésben) tartósan együtt kívánnak működni.
1. Az együttműködés célja a résztvevő intézmények alapító okirataiban meghatározott feladatok
teljesítésének segítése, a szellemi, anyagi és infrastrukturális kapacitások jobb kihasználása a
kutatás és az oktatás terén.
2. Az Egyetem felkéri a Kutatóközpont tudományos minősítéssel rendelkező munkatársait, és
lehetőséget teremt számukra, hogy részt vegyenek az Egyetem oktatási tevékenységében,
beleértve előadások tartását, gyakorlatok vezetését, témavezetést és minden egyéb oktatási
feladatot.
A Kutatóközpont arra vállalkozó munkatársai bekapcsolódnak az Egyetem oktatási
tevékenységébe előadóként, tudományos diákköri munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák
témavezetőjeként, továbbá részt vesznek az Egyetem Kémiai Doktori Iskolájának
munkájában, doktoranduszok munkájának irányításában témavezetőként, a képzési
programban oktatóként, valamint a szigorlati és védési bizottságokban tagként.
2.1. Kutatómunka az alap- és mesterképzésben
A Kutatóközpont a tudományos diákköri munkát végző, szakdolgozatot, ill.
diplomamunkát készítő hallgatókat – az egyetemi témavezetővel, ill. konzulenssel való
megegyezés alapján – munkavégzésük idejére fogadja, számukra kutatási helyet biztosít,
lehetőséget ad az intézmény infrastruktúrájának használatára. Az alap- és mesterképzés
során végzett kutatómunkák az Egyetem és a Kutatóközpont közös felügyelete alatt
folynak, az egyetemi, ill. kutatóközponti témavezetők, konzulensek a munka igényének
megfelelően konzultálnak. Ha a kutatás teljes mértékben a Kutatóközpontban folyik, ill. a
témavezetést a Kutatóközpont munkatársa látja el, az egyetemi konzulens feladata a
dolgozat formai, adminisztratív előírásainak (az egyetemi dolgozattal szemben támasztott
követelmények, határidők) betartatására korlátozódnak.

2.2. Doktori képzés
2.2.1. A Kutatóközpont munkatársai előadások, konzultációk tartásával részt vesznek a
doktori képzésben
2.2.2.

A Kutatóközpont a Doktori Iskola képzésében résztvevő doktoranduszokat a
képzés teljes idejére vagy részképzési időszakra fogadhatja. Ezen doktoranduszok
számára kutatási helyet biztosít, lehetőséget ad az intézmény infrastruktúrájának

használatára. A kutatási tevékenység helyszínét a doktori téma meghirdetése
rögzíti, ez általában a témavezető főállású munkahelye. A kutatási tevékenység
helyszíne határozza meg, hogy a munkavégzésre az Egyetem vagy a Kutatóközpont
előírásai érvényesek.
2.2.3.

A Kutatóközpont javaslatot tehet a Doktori Iskolába törzstagok és tanácstagok
személyére a Doktori Szabályzatban rögzített követelmények alapján.

2.2.4.

A doktori képzés során felmerülő költségeket mindkét fél a felmerülés helyén
biztosítja. A doktori programban részt vevő, a Kutatóközpontban dolgozó hallgatók
a Kutatóközpont által létrehozott vagy általa kezelt doktori ösztöndíjban is
részesülhetnek.

2.2.5.

A doktori képzés adminisztratív hátterét és az oktatás infrastruktúráját az
Egyetem biztosítja.

3. A Felek támogatják, hogy oktatóik, kutatóik közös oktatási, kutatási tevékenységekben,
pályázatokban, célprogramokban, szakmai rendezvényeken vegyenek részt. Ezek részleteiről
az adott együttműködéshez illeszkedő külön megállapodásban rendelkeznek.
3.1.1.

Az együttműködés végrehajtását az Intézet igazgatója, a Kémiai Doktori Iskola
vezetője és a Kutatóközpont főigazgatója közösen felügyeli. Ha az együttműködés
során a jelen megállapodásban nem rögzített kérdések merülnek fel, azt a Felek
tárgyalásos úton rendezik. Az együttműködési megállapodás a Felek közös
akaratával jön létre és határozatlan ideig érvényes. Felbontását előzetes értesítés
után bármelyik fél kezdeményezheti. A jelen megállapodás felbontása bármelyik fél
részéről egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül, írásban történhet, 30 napos
felmondási idő betartásával. Felmondás esetén a törzstagokkal fennálló szerződések
biztosítják, hogy a képzési és fokozatszerzési idő lejártáig a témavezetők továbbra
is felelősen irányítják a vezetésük alatt álló szigorló hallgató(k), doktoráns(ok)
tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) fokozatszerzésre való
felkészülését.

Budapest, 2013. december 10.

Dr. Horváth Ákos
főigazgató
MTA Energiatudományi
Kutatóközpont

Dr. Homonnay Zoltán
igazgató
ELTE TTK Kémiai Intézet

Dr. Inzelt György
az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola
vezetője

