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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött 

 

egyrészt az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 

képviseli Dr. Szabó Máté, a doktori iskola elnöke, továbbiakban: POLDI) 

 

másrészt a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet (1097 Budapest, 

Tóth Kálmán u. 4., képviseli Dr. Sebők Miklós igazgató, továbbiakban: PTI) – a továbbiakban: 

Felek – 

 

között az alábbiak szerint.  

 

A Felek,  

 

felismerve a politikatudományi, és az általánosabb társadalomtudományi hivatás művelői közötti 

együttműködés szükségességét és kölcsönös előnyeit,  

 

meggyőződve az egyetemek és kutatóintézetek közötti ilyen együttműködés hazai szakmai életre 

általánosságban gyakorolt kedvező hatásairól,  

 

figyelemmel a két intézmény hazai szakmai életben elfoglalt kiemelkedő helyzetére és 

megbecsülésére,  

 

a két intézmény közötti együttműködésről döntöttek, melynek alapján a PTI hozzájárul ahhoz, 

hogy a POLDI feladatait magas színvonalon lássa el, a POLDI pedig lehetőséget teremt a PTI 

kutatóinak bevonásával az egyetem és a kutatóintézet közötti szorosabb együttműködésre.  

 

Az együttműködés keretében:  

 

1. A Felek együttműködnek a PTI tudományos fokozattal rendelkező munkatársainak a POLDI 

oktatási tevékenységébe való bevonásában. Ennek elsődleges kerete a PTI munkatársainak 

témakiírói megbízása, melyre a Felek képviselői egyetértésben tesznek javaslatot.  

 

2. A PTI a más intézmények számára is nyitott gyakornoki programján felül közvetlen lehetőséget 

biztosít arra, hogy a POLDI hallgatói részt vegyenek valamely aktuálisan folyó szervezett kutatás 

programjában és ezáltal tapasztalatot szerezzenek a csoportos tudományos kutatásokban.  

 

3. A Felek törekednek közös szakmai rendezvények szervezésére és lebonyolítására, emellett a 

jelen együttműködési megállapodás keretein kívül szervezett tudományos és szakmai 

rendezvényeiken való részvételre térítésmentesen lehetőséget biztosítanak egymásnak.  
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4. Jelen együttműködés megvalósítása szempontjából kapcsolattartók:  

 

a TK PTI részéről: Dr. Sebők Miklós, igazgató, +3612246700/5255, e-mail: 

sebok.miklos@tk.mta.hu 

 

az ELTE ÁJK POLDI részéről: Szabó Máté, a doktori iskola elnöke, telefon: +36 1 411-6534, e-

mail: szabo.mate@ajk.elte.hu 

 

5. A jelen együttműködési megállapodást bármelyik Fél a másik Félnek címzett írásos 

nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel egyoldalúan felmondhatja.  

 

6. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól és a Felek aláírásával hatályba lép.  

 

7. A Politikatudományi Doktori Iskola vállalja, hogy az együttműködési szerződésnek 

megfelelően az egyetemi szabályzatok változtatását kezdeményezi. 

 

 

 

Budapest, 2020. június 1. 
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ELTE Állam- és Jogtudományi Kar                            Társadalomtudományi Kutatóközpont  
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