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EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000 
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
képviseli: Dr. Kocsis Máté, polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 
Budapesti Gazdasági Egyetem 
székhely: 1055 Budapest, Markó u. 29-31. 
adószám: 15329822-2-41 
képviseli: Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor 
Intézményi azonosító: FI82314 
(a továbbiakban: Egyetem), 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett felté-
telek mellett. 

I. Előzmények 

A szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az Egyetem - amely jelenleg Józsefvárosban a Vál-
lalkozásfejlesztési mesterképzését, a Pénzügyi és Számviteli Karon működő, hallgatói vállalkozá-
sokat ösztönző Team Academy képzését, felnőttképzéseit, valamint az Egyetem első kiválósági 
központját, a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központot működteti - országos jelentőségű, 
Budapest térségének meghatározó felsőoktatási intézménye, amely elsőként kapta meg az alkal-
mazott tudományok egyeteme címet Magyarországon. Az Önkormányzat ezért kiemelten fontos-
nak tartja, hogy hozzájáruljon az Egyetemen folyó gyakorlati képzések magas szintű színvonalá-
nak megtartásához, támogassa és elősegítse az Egyetem fejlesztési elképzeléseinek megvalósítá-
sát, továbbá a munkaerő-piacra való belépés kihívásaira tekintettel elősegítse az Egyetem végzett 
hallgatóinak elhelyezkedését. 

Felek a jelen keretmegállapodást annak érdekében kötik, hogy közös érdekek alapján, egymás 
tapasztalatait felhasználva együttműködjenek különösen az Egyetem fejlesztési elképzeléseinek 
megvalósításában, az Önkormányzat gazdasági társaságaiban, intézményeiben dolgozók képzésé-
ben, valamint az Egyetemen végzettek munkaerő-piacon való elhelyezkedésének segítésében és 
ezzel is hozzájáruljanak a kerület gazdasági, informatikai, oktatási, kulturális fejlődéséhez és a 
térség szakember-ellátottságának javításához. Felek célja továbbá elősegíteni az együttműködést 
az Egyetem hallgatói, valamint az Önkormányzat tulajdonában és működtetésében álló inkubációs 
ház, a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ között. 

II. A keretmegállapodás keretében az Önkormányzat vállalja, hogy: 
1. kifejezi elkötelezettségét az Egyetem tevékenységének támogatása iránt, és lehetőségeihez mér-

ten segíti az Egyetem fejlesztési törekvéseinek megvalósulását, 
2. bevonja az Egyetemet az aktuális kerületi felnőttképzési, kulturális, munkaerő-piaci elemzések 

készítésébe, 
3. folyamatos tájékoztatást nyújt az Egyetem részére a hallgatókat érintő pályázatokról, 



4. elősegíti az Egyetem vállalkozó kedvű hallgatóinak a Hl3 Vállalkozói Inkubációs Programba 
történő bekerülést azáltal, hogy tájékoztatja az Egyetemet a pályázási időszak(ok)ról, 

5. az Egyetemen keresztül meghívja a hallgatókat a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 
által szervezett start up versenyekre és a különböző szakmai rendezvényekre (előadás, 
workshop, meetup), ezzel elősegítve a specifikus témákhoz kapcsolódó tudásanyag hozzáférhe-
tőségét, valamint a start up cégek közötti esetleges közös szakmai munkát és együttműködést, 
valamint a know-how cserét, 

6. közreműködik az Egyetem végzett hallgatóinak munkaerőpiacon való elhelyezésében, ennek 
érdekében az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei folyamatosan tájékoztatják az 
Egyetemet az aktuális diplomás álláslehetőségeikről, 

7. lehetőségeihez mérten népszerűsíti az Egyetem képzéseit, az Egyetem által tartott kiállításokat, 
rendezvényeket, konferenciákat, 

8. meghívja az Egyetem képviselőit a kulturális, felnőttképzési, civil szféra ügyeit érintő józsefvá-
rosi rendezvényekre, tanácskozásokra, 

9. támogatja, hogy az Egyetem aktívan részt vegyen a kerület közéletében, különösen az oktatás, 
kultúra, sport, szociális és egészségügy, fenntarthatóság, és társadalmi innovációk területén. 

III. A keretmegállapodás keretében az Egyetem vállalja, hogy: 
1. magas színvonalú, gyakorlatorientált képzéseivel hozzájárul a józsefvárosi polgárok jobb fog-

lalkoztatottságához, egyéni versenyképességének növeléséhez, 
2. a képzési struktúrája kialakítása során megküldi azokat véleményezésre az Önkormányzat ré-

szére a képzések a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása érdekében, 
3. szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az Önkormányzattal, melynek keretében: 

a) szakemberein keresztül megkeresés alapján véleményt nyilvánít az Önkormányzat által a 
kerület fejlődését segítő koncepciók kidolgozásában, 

b) rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzatot indított képzéseiről, 
c) az Önkormányzat megkeresésére lehetőségei szerint részt vesz a kerület kulturális életé-

ben, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális programokon, 
d) tájékoztatást ad az Egyetem által szervezett rendezvényeiről, jelentős eseményeiről, melyre 

lehetőség szerint az Önkormányzat képviselőit meghívja. 
e) hallgatóit és öregdiákjait a rendelkezésre álló kommunikációs eszközeivel megfelelően tá-

jékoztatja az Önkormányzat által hirdetett álláshelyekről, illetve szakmai gyakorlati lehető-

IV. Egyéb rendelkezések 
1. Felek rögzítik, hogy jelen keretmegállapodás teljesítése során folyamatosan együttműködnek 

egymással, amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak, úgy kölcsönösen kere-
sik annak megvalósítási lehetőségeit. 

2. Felek között jelen keretmegállapodás térítésmentesen jön létre. 

3. Jelen keretmegállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtar-
tamra kötik. 

4. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Önkormányzat részéről: 
telefon: 
postacím: 
e-mail: 

Egyetem részéről: 

ségekről. 

telefon: 
postacím: 
e-mail: 
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5. Jelen keretmegállapodásra nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

6. Szerződő Felek a keretmegállapodást egybehangzóan értelmezték, és mint akaratukkal minden-
ben egyezőt, 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2017. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Budapesti Gazdasági Egyetem 
Önkormányzat 

képviseletében 

Dr. Kocsis Máté 

polgármester 

Prof. Dr. Heidrich Balázs 

rektor 

képviseletében 

Fedezetet nem igényel. Budapest, 2017. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

.Egyetértek": 

Páris Gyuláné 

gazdasági vezető 

Dr. Dietz Ferenc 

kancellár 

Jogi szempontból ellenjegyzem: Jogi ellenjegyző: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Rigó Attila 
jogi igazgató 

dr. Mészár Erika 
aljegyző V 
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