
 
STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött a

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
székhelye: 400112 Kolozsvár, Mátyás király u. 4.
képviseli: Dr. Dávid László rektor

és a

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
képviseli: Szász Jenő elnök

(továbbiakban Stratégiai partnerek) között
az alulírott helyen és napon, a következő tartalommal:

1. Előzmények

1.1. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Sapientia EMTE) a romániai magyarság önálló 
egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének 
elismert szakmai színvonalon való művelése. 
Az egyetem küldetése:

–  a keresztényi és egyetemes emberi értékek érvényesítése;
–  versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása, az erdélyi magyar oktatás hagyományainak  
 folytatása;
–  az egyetem átlátható, következetes működtetése, a szakmaiság és akadémiai szellem értékeinek  
 érvényesítése;
–  egységes intézményi keretben hozzáférhető, regionális igényeket kielégítő, korszerű szervezet  
 kialakítása;
–  széleskörű kapcsolatok kiépítése, mely a partnerek iránt megnyilvánuló nyitottságon,   
 megbízhatóságon, odaadáson és kölcsönösségen alapul.

1.2. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet I.)  1. §-a szerint a Kormány a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, 
a jelen és az eljövendő nemzedékek támogatása céljából, a nemzeti összetartozás erősítése, a külhoni 
magyarság erőforrásainak vizsgálata érdekében, az egyes állami feladatok ellátására hozta létre  
a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet [alapító okirat iktatószáma: ME-JHSZ/J/31/1(2013)]. A Korm. rendelet  
I. 4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kiemelt feladata a hazai és a Kárpát-medencei kulturális, társadalmi 
és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti összetartozás erősítése céljából javaslatok megtétele.



3. A megállapodás hatálya

3.1. Jelen Megállapodás öt év időtartamra jön létre, azzal, hogy a Stratégiai partnerek öt év után 
felülvizsgálják az eltelt időszak tapasztalatait és döntenek a további együttműködés feltételeiről, 
módjáról. Bármelyik stratégiai partner kezdeményezheti a megállapodás felbontását.

3.2. A jelen Megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, a Megállapodás 
teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat, a Megállapodásból eredő esetleges jogvitákat 
a Stratégiai partnerek tárgyalásos úton rendezik. 

3.3. Jelen Megállapodás nyomán a Stratégiai partnerek által tervezett konkrét együttműködési 
tevékenységek esetenként megkötött, az adott tevékenység tartalmára és finanszírozási módjára 
vonatkozó szerződés alapján jöhetnek létre.

3.4. Jelen Megállapodás két egymással megegyező, eredeti példányban készült, melyet a Stratégiai 
partnerek elolvastak, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírtak.

Marosvásárhely, 2015. február 24.

2. A megállapodás célja és tárgya

2.1. Stratégiai partnerek közös célja a Kárpát-medence egységes gazdasági, kulturális és oktatási térként 
kezelésének elősegítése, e nemzeti integrációt szolgáló folyamatban a magyar nemzeti közösségek 
aktív részvételének biztosítása, melynek részeként:

2.1.1. együttműködnek a Kárpát-medencei szintű fejlesztési koncepció összeállításában és 
folyamatos továbbfejlesztésében, különös tekintettel az emberi erőforrások fejlesztésére,  
a kutatási és a tudományos tevékenységre;

2.1.2. közös alkotómunkával hozzájárulnak a nemzetegyesítés fejlesztési programjának tervezéséhez 
és megvalósításához, kiemelten a határokon átívelő felsőoktatási, szak- és felnőttképzési, 
társadalmi felzárkózási, valamint a tudományos, kutatási és innovációs kezdeményezésekben;

2.1.3. a közös célok érdekében összehangolt fejlesztési forrásszerző tevékenységet folytatnak, 
beleértve az uniós, az állami, az önkormányzati, a gazdasági és civil erőforrások lehetőségeit;

2.1.4. a 2014–2020 közötti fejlesztési időszakban kiemelt hangsúllyal kezelik a magyarországi 
operatív programokból, az Európai Területi Együttműködés programjaiból, valamint  
a közvetlen brüsszeli pályázati forrásokból adódó lehetőségeket.

2.2. Stratégiai partnerek együttműködnek továbbá különböző típusú rendezvények szervezésében, 
társrendezésében, illetve kiadványok megjelentetésében.

Az együttműködési megállapodás lehetőséget nyújt az alábbi szakmai tevékenységekre:

2.2.1. Gyakornoki és szakdolgozói együttműködések:
a. Az NSKI-nél tölthető szakmai gyakorlat, a lehetséges részvevő hallgatók közös 

kiválasztásával;
b. Az NSKI tevékenységeihez kapcsolódó szakdolgozati témakiírások, valamint kapcsolódó 

külső konzulensi szerepvállalás az NSKI munkatársai részéről;
c. Tájékoztatás a készülő szakdolgozatokról és betekintés biztosítása az elkészült 

szakdolgozatokba az NSKI munkatársai részére;

2.2.2. Képzési együttműködések, a Sapientia EMTE igényei szerint, a vonatkozó törvényes előírások 
és akkreditációs követelmények tiszteletben tartásával:
a. Alkalmi és/vagy rendszeres óraadás az NSKI szakemberei részéről;
b. Az NSKI szakemberek részvételével közös képzések indítása;

2.2.3. Kölcsönös tájékoztatás és szakmai anyagok cseréje:
a. Folyóiratok, szakkönyvek, és egyéb szakmai anyagok cseréje;
b. Általános kölcsönös tájékoztatás szakmai eredményekről és eseményekről;
c. Általános kölcsönös tájékoztatás projektpartneri együttműködések lehetőségéről;

2.2.4. Közös szakmai és disszeminációs tevékenységek:
a. Közös kutatói munkák ellátása;
b. Közös szakmai és szaknyelvi lektorálására, szaknyelvi fordításra, szerkesztésére kiterjedő 

publikációs munkák ellátása;
c. Közös tudományos publikációk;
d. Közös tudományos-szakmai rendezvények szervezése;
e. Közös pályázati tevékenység. 

Dr. Dávid László
rektor

Szász Jenő
elnök


