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EGYÜTTMUKÖDÉSI KERET -MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészrol a Kodolányi János Foiskola (továbbiakban: Foiskola)
képviseletében eljáró Dr. h.c. Szabó Péter PhD. rektor;

másrészrol az MK Katonai Felderíto Hivatal (továbbiakban Hivatal) képviseletében eljáró
Madarász Károly mk. vezérornagy, mb. foigazgató között az alulírott helyen és napon az
alább meghatározott feltétel ekkel:

A Felek megállapodnak abban, hogy - figyelemmel a felsooktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény vonatkozó rendelkezéseire - együttmuködnek egymással az oktatás, a kutatás és a
tudományos tevékenységek területén, továbbá azok anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek
biztosításában.

A Felek együttmuködésének alapjai

A) A Felek az együttmuködés keretében közösen vállalják, hogy

1. együtt munkálkodnak a nemzetközi kapcsolatok körébe tartozó felsofokú szakember
képzés feltételrendszerének biztosítása és eredményes végrehajtása érdekében;

2. a feladatkörükben oktató- és kutatómunkát végzo személyek, szakértok, eloadók és PhD
hallgatók részére kölcsönösen oktatási és kutatási lehetoséget biztosítanak;

3. külön megállapodás alapján közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat
(monográfiák, tanulmány-gyujtemények, stb.);

4. az oktatói, hallgatói és kutató állomány számára - a szerkesztoségi igényekhez és
követelményekhez igazodva - magyar és idegen nyelvu publikációs lehetoséget biztosítanak
egymás kiadványaiban;

5. az általuk szervezett és tevékenységi körüket, illetve kutatási területüket érinto tudományos
konferenciákról, rendezvényekrol egymást értesítik, illetve azokra meghívják egymást;

6. a nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokra lehetoségeik fiiggvényében közösen
pályáznak.
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B) A Foiskola vállalja, hogy

1. a nemzetközi tanulmányok, a társadalomtudományok, az informatika és kommunikáció
termetén, valamint a hunián szakemberképzésben szervezett programokban a Hivatal
munkatársai számára részvételi lehetoséget biztosít, illetve - a Felek külön megállapodása
alapján - speciális képzési programokat szervez;

2. oktatási és kutatási infrastruktúráját - a Felek külön megállapodása alapján - a Hivatal
rendelkezésére bocsátja abból a célból, hogy az általa folytatott képzések keretében azt
felhasználja (szakmai át- és továbbképzések, tanulónapok);

3. a Hivatal tudományos kutatóhelyén folyó tevékenységet szakmai, tudományos
lehetoségeinek felhasználásával támogatja, illetve elosegíti a kutatóhely muködését;

4. a jogszabályokban és a Foiskola szabályzataiban meghatározott módon az általa folytatott
képzések minden szintjén és formájában a Hivatal munkatársainak részvételi lehetoséget
biztosít;

5. külön figyelmet fordít a Hivatal által foglalkoztatott személyek tudományos és nyelvi
képzési, vizsgáztatási lehetoségeinek biztosítására;

C) A Hivatal vállalja, hogy

1. a Tudományos Kutató Hely kutatási programjaiba bevonja a Foiskola oktató it, kutatóit;

2. a Foiskolán folyó alap- és kiegészíto képzések során - a Foiskola igényei alapján, a Hivatal
lehetoségei szerint speciális (nemzetközi, társadalomtudományi, informatikai,
kommunikációs, humán stb.) témák oktatására eloadókat biztosít;

3. az igényelt tantárgyakban kidolgozza a képzés tematikáit és tananyag ait, és azokat a
Foiskola rendelkezésére bocsátja;

4. a saját készítésu nem minosített tansegédleteket, oktatásban felhasználható nyomtatott és
elektronikus dokumentumokat megküldi a Foiskola könyvtárába;

5. biztosítja a Hivataltói igényelt tantárgyak, tanfolyami kurzusok oktatásának és
vizsgáztatásának személyi feltételeit, segítséget nyújt a záró dolgozatok, szakdolgozatok
téma-ajánlásainak kialakításában, a felvételi eljárás lefolytatásában, a konzultációkban,
továbbá az elbírálásban, valamint részt vesz a záróvizsgákon;
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6. lehetoséget biztosít a szakirányú (pl. nemzetközi kapcsolatok terül etén) foiskolai képzésben
résztvevo hallgatók szakmai gyakoroltatására;

Záró rendelkezések

1. A Felek a keret-megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében külön megállapodás
megkötésére hatalmazhatják fel a Foiskola, illetve a Hivatal illetékes oktatási, szervezeti
egységeit (tanszékeit, igazgatóságait, Oktatási Központját).

2. Az együttmuködés teljesítése során a Foiskolát a fotitkár, a Hivatalt a humán igazgató
képviseli. A képviselok az együttmuködés végrehajtása érdekében teljes jogkörrel járnak el,
azonban ajelen keret-megállapodás módosítására, vagy megszÜlltetésére nem jogosultak.

3. A képviselok az együttmuködési megállapodást - az illetékes oktatási, szervezeti egységek
bevonásával - legalább évente egyszer értékelik és a tapasztalatokat emlékeztetoben rögzítik.

4. A Felek e keret-megállapodást a jogszabályi háttér megváltozása vagy más új, lényeges
körülmény felmerülése esetén közös akaratukból módosíthatják.

5. A Felek a megállapodást határozatlan idore kötik, azt bármely fél három hónapos
felmondási idovel felmondhatja, a folyamatban lévo tanulmányi félévre vállalt
kötelezettségek teljesítése mellett.

Budapest, 2007. március 27.

Dr.h.c. s4l>éÍer PhD.
ektor
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