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Egyiittmiikdd6si meg6llapo dds

a Debteceni Egyetem

a Debreceni Reform6tus Hittudom6nyi Egyetem k6z<itt

Preambulum

A Debrecenben mrikod5 fels6oktat6st tnt6zmlnyek 6s a Magyar Tudom6nyos Akad6mia
Atommagkutat6Int6zete kozos szellemi 6s int6zm6nyi el6djnknek tekintik az 1538-ban alapitott
Debreceni Reform6tus I(oll6giumot. A Debreceni Reform6tus Koll6gium |vsz6zadokon 6t sz6les
kitekint6sri tirgyi 6s szellemi lehet6s6geket biztositott a kultura, a fels6oktat6s 6s a tudominyos
kutat6s folyamatos fejl6d6s6hez. Ez tette lehet6v6 Debrecenben a huszadik sz|zad elei6n a
tudominyegyetem megalapiths|t, majd ennek jelent5s tov6bbi fejl6d6s6vel a tudom6ny6gak igen
sz6les kor6t felolel6 - orszilgosan 6s nemzetkozi osszehasonlitisban is kiemelked5 - fels5oktat6si
6 s tudominyo s kutat6si rntlzmlnyrends z er kialakul6s6t.

A fels6oktat6,st tnt6zm6nyh6lozat iltalakitis6val a 2000.6v elej6t6l l6trejott a valamennyi debreceni
illami fels6oktat6si tnt6zm6nyt maghba foglal6 Debreceni Egyetem. A torv6nyi szab6lyoz6s
folyt6n viszont on6l16 maradt a Tiszintuli Reform6tus Egyh6zkedilet fenntartilsilban mfkod6
Debreceni Reformitus Hittudom6nyi Egyetem, melybe 201,1. szeptember 1-j6vet beolvadt a

Kolc s ey Ferenc Re formitus T anttokep z6 F6iskola.

A Debreceni Egyetem iogel6d fels6oktat6si nt6zm6nyei, valamint a Debreceni Reform6tus
Flittudom6nyi Egyetem 6s jogel6d tnt6zm6nyei, valamint a Magyar Tudom6nyos Akad6mia
Atommagkutat6 Intl.zete kozott 6vtizedekre visszatekint5, szoros szakmai, oktat6si 6s kutatisi
egyi.ittmiikod6si kapcs olatok alakultak ki.

Az egyrittmtikod6s formit a Debteceni Egyetem kialakul6sihoz vezet6 integr6ci6s folyamat alatt
6s annak befejez6d6se ut6n rs - az rnt6zm6nyt keretek 6talakul6sa mellett - villtozatlan
tartalommal fennmaradtak.

A meg6llapod6 felek a nemzel fels6oktat6sr6l sz6l6 2077. 6vr CCIV. torv6nyben biztositott
egyiittmiikod6si jogukkal 6lve a 2000. jrinius 20-in megkotott egyiittmfikod6si meg6llapod6st -
eddrgr egyiittrnfikod6si tapasztalatalk 6s miikod6si krirnyezetiik, valamint a jogszabillyivilltozdsok
figyelembe v6tel6vel - az al6bbiak szerint m6dositj6k s b5vitik jov6be mutat6 rijabb tartalommal:

I.
Az egyiittmiikdd6s c6lia

Az egyiittmfikod6s c6lja a szerz6d6 felek m6r l6tez6 6s jov6beli egyiittmrikod6s6nek fejleszt6se,
szellemi er6fon6satk, anyagi 6s int6zm6nyes lehet5s6geik koncentr6lt 6s optim6lis hat6konys6gri
hasznosit6sa.



II.
A felek ioghllilsa

Az egyiittmiikod6si meg6llapod6s megkot6se a felek dont6si auton6mrij6t 6s gazdilkod6si
on6ll6s6g6t nem kotlitozza. rJgyanakkor mindk6t szen6d6 f6l jelen szen6d1s alapjin jogosult
arra, hogy dokumentumaiban az egyittmiikod6si viszonyt feltiintesse. igy a Debreceni Egyetem
saiit neve ahtt ,,a Debrercni Reformdtas Hittudomdryi Egyetennel egyiittnilkiidd intd4wdnlt" illetve

..........with the Debrecen Reforrned Theological Uniuersitl/", a Debreceni Reformitus
Hittudom6nyi Egyetem pedig a saj6t neve alatt ,,a Debreceni Egyetemmel egyiittmfrkiidd intipnin1",
illetve ..with the Uniuersitl of Debrecen" formiban indokolt esetben ezt kifejez6sre
juttathatja.

III.
Az egyiittmiikiid6s kdr6be utalt tev6kenys6gi kiir<ik

A szerz6d6 felek az egyiittmfkod6s keret6ben
- osszehangolt oktatisi tev6kenys6get val6sitanak meg, melynek keret6ben kozos

k6pzdseket inditanak,
kozos kutatisi feladatokat oldanak meg osszehangolt kutat6si tev6kenys6ggel,
kozos oktat6si 6s kutatisi szervezeteket, testiileteket, egys6geket hozhatnak l6tre,
p6ly6,zai tev6kenys6giiket osszehangolhatj6k, kozos p6ly6,zatokat nyfithatnak be oktatisi,
kutat6si 6s egy6b szakmai t6rgykorben,
kozosen haszn6li6k 6s cisszehangoltan fejlesztik oktatdsi, kutat6si, technikai, informatikai
eszkozeiket, konl'vtiraikat, kulturdlis, szoci6lis, sport 6s szabadid6s l6tesitrn6nyeiket,
a felek a m6sik egyiittmiikod5 f6ln6l akktedit6lt szakn felvett hallgat6t a tanulm6nyok
pdrhuzamos folytat6s6ban a hat6lyos szab|lyzatok keretei kozott segitik (pl.
kedvezm6nyes tantend, kedvezm6nyes vizsgarend btztositilshval, oralStogaths al6li
felment6ssel stb.).

IV.
Az egyiittmiik<id6s szervezeti keretei

A felek a kozos iigyek intez6,s6re nem hoznak l6tre kiilon testi.iletet. Ehelyett egym6s
szenltus6ban kolcsonosen k6pviseltetik magukat. I(6pvisel5ik az egyiittrniiko d6 tntl.zmlny
szen6tus6ban tanilcskozilsi joggal vesznek t6szt, de az int6zm6nyi.iket kozvetleni.il 6int6
k6rd6sekben szavazai joguk is van. A fenti k6pviselet r6szletes szabillyait a felek szervezett (:s
miikod6 si s zab 6Iy zatukb an rogzitik.

V.
Az egyiittmiikiid6s megval6sulisi teriiletei

A felek oktatisi, kutat6si, tudominyos 6s szakmai egyiittmiikod6se els6sorban a szerz6d6 felek
tansz6ker 6s kutat6int6zetei kozott folyik, de az egyittmiikod6s b6rmely m6s oktat6si, kutat6si,
oktat6si szolglltato, informatikai, konlwt6r stb. szervezeti egys6geik kozott is - az egyiittmiikod6si
teriile t s a j 6to s s 6gaih o z rgzz o d6 form6b an - megval6 sulhat.



VI.
Az e gyiittmiikiid6s feileszt6s e

A felek kolcsonosen kotelezetts6get villlalnak arca,hogy az egyirttmrikod6s tafialmi 6s szervezeti
k6rd6seit, valamint az egyittm$kod6s tapasztalatait szen6tusaik 6vente 6ttekintik 6s 6rt6kelik. Az
6ttekint6s 6s 6rt6kel6s alapjiln a felek tcirekszenek az egyiittmfikod6s fejl6d6si :urdnyatnak
kijelol6s6re is.

Kotelezetts6get v6llalnak a felek arra is, hogy
f6lt6l 6rkez6 indiw6nyokat minden esetben
beli.il 6ll6st foglalnak.

Debreceni Egyetem
Dr. S{ludsy Zoltdn

rektor

az egyiittmiikod6sre vonatkoz6an a m6sik szerz6d6
6rdemben megvizsg6li6k, 6s azokban 6sszerf id5n

VII.
Zht6 rcndelkez6sek

Felek a szerz6d6sthat|rozatlan id6re kotik, 6,s az az al6lr6,s napjinl6p hatillyba.

Jelen, a m6dosit6ssal egys6ges szerkezetbe foglalt egyiittnfikod6si meg6llapodist a Debreceni
Reform6tus Hittudominyi Egyetem szen6tusa a 19/201,4-15.6I. 18.) sz. hatlrozat|val, a

Debreceni Egyetem szenitusa pedig a 30/201,4. (IX. 25.) sz. hatilrozat|val fogadta el, mely az
egyiittmiikod6 felek szen|tushnak elfogad6shval 2014. november 19-6n l6p hatillyba. HatSlyba
16p6s6vel egyidejiileg a 2000. jrinius 20-6n kotott egyiittrnfikod6si meg6llapod6s hatllyatveszri.

Felek kolcscincisen kijelentik, hogy jelen egynttmiikod6si meg6llapodis rendelkez6s eit - az
egyiittmrikod6s jogi kereteinek tok6letesit6se c6li6b6l - h6rom 6venk6nt feliilvizsg6ljilk,6s az
indokolt 6s c6lszerii m6dosit6sokat v6grehaj tj6k.

Debrecen, 2014. november 19.
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' pebreceni Reformitusf
$ittudom6nyi Egyetem

Dr. P-ekete Kirll
rektor


