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Arnely létrejött egyrészrő1 a
KSH Népességtudonrányi Kutatóintézete
(1024 Br-rdapest, BLrday LászIó utca 1-3., képviseli: clr. Spéder Zsolt igazgató; a továbbiakban:
.YI(h
másrészről a
Pécsi Tudományeg.vetem (Bölcsészettutlományi

Kar Demogrrifia és Sztlciológia Dol<tori
Iskola) (széklrely: ]622 Pécs, Vasvári Pál Ll. 4,, OM azolrosító: F'l 58544: adószánr:
15329798-2-02; bankszárr'la szám: 10024003-00282] 16-00000000; statisztikai szán:
15329798-8542-312-02: képviseli: dr. Bódis József rektor; a továbbiakban: PTE BTI{

DSzDI;

(egytittesen: Felek) között

alrrlírt helyerr és rrapon az alábbi feltételek mellett:

I. Preatnbtrlurtt

A Felek áttekintették az

együTfműlködés céljait és lelretséges eszközeit, s ezek ismeretében az
alábbi célkitűizésekós feladatol< nlegvalósítása solán kír,ántrak partnerként egy|ittniűködrri.

Il. Az eqyüttnlúiködés fő irzirlyai

1. Az NKI, nitrt a
l-t-lint

dernográfiai alap- és alkalrnazott kr_rtatások hazai bázisintézmény,,e, és
az európai dernográfiai klrtatások íblyanlatos résztvevő.je kinyilvánítja. iiogy kutatói

és szakmai profiljával tánogatja PTE B'fK DSzDI-t. hogy

tttdorr-rányos kutatásai
lebonyolítása során törekszik a PTE BTI( DSzDl hallgatóirlak kr-rtatásbaIl való bevotrására,
hogy lehetőségeihez n"iéfien támogatja a P'fE BTK DSzDI hallgatóinak képzését,a
ha1l gatók ktrtatóvá válását.
2,. Az NIfl ösztörrzi és tárnogatia, hogy az NKI tlurikatiirsai a PTE i]TK DSzDI-ben
térnavezetől< legyenek. és kutatási tapasztalaturkka1 elősegítsék a PTE BTK DSzDl
hallgatók kutatási tevékerlységeit, gyakorlatait.
3. Az NKI tárliogatja, és ösztönzi, az NI(I nrltnkatársai a PTE BTI( DSzDI-berr képzési
murlkát r,égezzenek, témar,ezetők legyenek, és kLrtatási tapasztalatukkal elősegítséli a pTE
BTK DSzDI lrallgatók ltutatási tevélierrységeit,gyakorlatait.
4. Az NKI vállalia, hogy az NKi rrlurrkatársai ténrarlezetésealatt állci PTE B'fK DSzDI
hallgatóknak krrtatási irrlrastrrrktirrát biztosít.
5. Az NKI lelretővé teszi és támogatja. hogy a PTE BTK DSzDI hallgatói az Nl(I
adatbázisait haszrrálva. az adatlelhasználás szabál1,,irrak nregtelel(iell cleIllzéseket
végezzetrek,
6. Az NKl fórunrot biztosít a PTE BTK DSzDI-ben elkészr,ilt kLltatási ereclmén1,,eknek, és
támogatIa l,,ogy a kutatási erednlónyek, a tltclortrár-iyos ptrblikációra votlatkozó
el várások_nak nle g f-el e1 ve pub l i ká1 ásra kerti l.j enek,
1. A llelek töt,ekszet-ielt közös lrazai ós/vagy itetnzetközi kLltatási programok iétrelroziisirra,
i11etve az i lyerl lelretőségekrő1 kölcsönöserl
tá.j ékoztrrt| ák egynást.
8. Az NI(I térítésrl.entesennregküldi a kiadr,ányait a PTE BTI( DSzDI részére.

IlI. Az eg),Littnrűködés.iellege.

keretei

1. Az egy|ittnlriködő Felek kölcsörrösetl

2.

tiszteletben tartják egyrnás érclekeit, ktilör'ös
tekirltettel az ac]atvédelenlre és a szellenli tulajdonna1 kapcsoiatos jogokra.
A Felek vállalják, lrogy az egytittmi.iködési szerződésben foglaltak valóra r,áltása
órdekében nlinden szitlte tr és íórrttllotr l<épviselil< a derlrográíiai tevékerrység
lej 1esztésérlek, eli sn-ierteté sérrek ti gyét.

"

3,

Anlennyiben a jelen megállapodás keretében olyan tevékenységekre kertil sor, amelyek
anyagi ellenszolgáltatást igényelnek, úgy ennek feltételeit Felek külön egyedi
szerződésekben szabályozzák. Jelen egytittműködési megállapodásbó1 eredően feiek
egynrással szemben közvetlenül semmilyerr költség megtérítésétnem igényel,hetik.

lV. Záró és hatályba léprető rerrdelkezések

1, A

2.
3.

Felek az egyiittműlködési megállapodásthaíározatlan időre kötik, melyet a Felek írásban
közölt nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel mondhatnak fel.
A megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
A felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket j elölik ki:

az NKI részéről:
dr. Pongrácz Tiborné
igazgatólre lyettes
a PTE BTK DSzDI r,észéról:
dr. Gáspár,Gabriella. .
.rj
tanszékvezető egyetemi doce}fs,'a

PTE BTK DSzDi Doktori Tanácsának tagia

Felek nregállapítják, hogy az a körtilmény, lrogy Spéder Zso|t, aki a jelen szerzódés
megkötésénél a KSH Népességtudornányi Kutatóintézete töfvényes képviselőieként jár el,
egyben a PTE-vel közalkalrr,azotti jogviszonyban ál1, a jelen szerződés jellege és tartalma
alapján nem sérti a gazdasági összeférl-retetlenségre vonatkozó PTE előírásokat [PTE
Gazdálkodási szabályzat (PTE SZMSZ 3. sz. melléklet) 30. §].

A

Felek

a

megállapodást elolvasták,

megegyezőt jóváhagyólag aláírták

Budapest, 2012. ..,..42,.
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ódis József
a PTE rektora

NKI tgazgaíőja
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