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REKTOR

1/2014. (IV. 24.) szämti Rektori KOrlevel
az MTA tamogatott kutatOcsoportokrOl

A BME es az MTA 2014. janithr 22-en szerzOdest kotott a tamogatott kutatOcsoportok
letrehozasdr61, finanszirozAsArOl as miikOdteteserel. A Megallapodas a 2007. jimius 28-tol
ervenyes megallapodes helyere lepett, a kutatOcsoportokat befogadO karok szamara az alébbi
iij feladatokat adva.
A MegAllapodes szerint a BefogadO Kar bizonyos egyetemi szolgaltatasokat
teritesmentesen nydjt, illetve egyes kOltsageket az MTA TKI megterit. A Befogade
Kar — a befogade nyilatkozatban es a kutatOcsoport-vezettivel ktitendO elOzetes
megallapocInsban — szabalyozhatja a szolgaltatasok nyiljtasinak es a
kutat6csoport mfikOdtetesinek reszletes felteteleit, figyelemmel a szAmgra
okozott kOltsigekre es elOnyOkre. Ugyelni kell arra is, bogy az MTA sikertelen
palyazat esetere letrehorta a "csokkentett mertelcii Mmogatas" fogalmat, a palyazO
kutatOcsoport-vezetOvel erre az esetre is tisztOzni javasolt a kutatOcsoport
letrehozdsanak es miikOdtetesenek feltateleit.
A befogadO nyilatkozat kiadasakor a kar meg kittOnOsen az alabbiakra ter ki:
a kutatOcsoport tagjainak az oktatasbani, valamint a tanszeki nem oktate-kutatO
kOzalkalmazottak kutatOcsoporti kOzremiikOdese,
a publikkiek MTMT-be felvitele (a publikkiekban az MTA-t, es a BME-t
egyarant fel kell tuntetni),
a kutatOcsoport munkaja soran keletkezO szellemi alkotasok jogai, hasznositisa,
a kutatOcsoportok BME-n doktori kapzesben reszt vevO tagjainak — a
jogszabalyok es belsO szabalyzatok dltal lehetOve tett esetekben es korben —
elOnyben reszesitesenek mOdjai, martóke,
a kutatOcsoport MTA tamogatasi szerzOdest meghaladO tObblettevekenysdgenel,
igy ktilsO megbizasainal, palyazatainal azok engedelyezese, a rersitdrites mertake.
ElterO szabdlyok vonatkoznak arra, ha a BME palydzik a kutatOcsoport
kOzremtikOdesevel, vagy ha a kutat6csoport maga palyazik (mindket esetben
elOzetes megallapodas sztikseges).
3. A kutatocsoportra vonatkoz6 megallapodasok, belsO BME szabalyok (es
jogszabalyok) alkalmazasat, betartisa, betartatisét, elsOsorban a kutatOcsoport
vezeteje koteles — munkairAnyitei joga gyakorlasaval — ervanyesiteni.
Fontos kitetel, hogy a tamogatott kutatOcsoportban foglalkortatott kozalkalmazottak reszere
nyiljtand6 juttatasokon kizarOlag a jeleti, szocialis, pihenesi celtt letesitmányek
igenybeveteldnek a BME alkalmazottakkal azonos feltetelek melletti igenybe vetele
lehetOseget kell erteni.
A Megällapodds a kOrlevel melleklete. A kOrlevelet a KOzponti Tanulindnyi Hivatal
NemzetkOzi es Tudomanyos Csoportja gondozza. A Megallapodas alkalmazasaval
an az egyetemi
kapcsolatos jogi kerdesekben, illetve a befogadasi megallapoctiso
szolcasos Oaths itinyadO.
Budapest, 2014. aprilis 24.
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