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1. Az egyuttmukodes celja:
A Kar Egeszsegtudomanyi Doktori Iskolaban PhD kutatasi projekt letrehozasa, az OEP
altal finanszirozott- es a teriteses betegellatas egeszseggazdasagi szerepenek vizsgalatara.
Szerzodo felek ajelen egyuttmiikodesi megallapodast hatarozott idore 2011. januar 1. es
2013. december 31 .-ig kotik.

2. Az egyuttmukodes tartalma:
a) a Doktori Iskola kotelezettsegvallalasai:

- az Egeszsegtudomanyi Doktori Iskola reszerol Fiige Kata PhD hallgato vallalja,
hogy a rendelkezesere bocsatott adatok es szakmai informaciok alapjan fokozatszerzesi
szandekkal kutatast vegez.

- A felek kinyilvanitjak szandekukat kozos publikaciok (tarsszerzoseg) es eloadasok
elkeszitesere, hazai es nemzetkozi viszonylatban egyarant.

b) a PDK kotelezettsegvallalasai:
- A PDK kijelenti, hogy az egyuttmukodes ideje alatt a rendelkezesere allo adatok

szolgaltatasat, valamint a szakmai segitsegnyiijtast teritesmentesen bocsatja a Doktori
Iskola PhD hallgatqjanak rendelkezesere, es anyagi ellenszolgaltatast egyeb jogcimen sem
ker.



3. Jelen megallapodas kizarolag az 1. pont szerinti celra, es annak idotartama alatt
biztositja az egyuttmukodes felteteleit. Barmely fel a masik fel altal a kutatasba bevitt
vagy annak soran eloallitott adatot, illetve szellemi termeket csak a jelen megallapodas
keretein beliil meghatarozott celokra hasznalhatja fel.

4. A megallapodo felek kozotti egyuttmukodes koordinaciqjaert a Doktori Iskola reszerol
Prof. Dr. Bodis Jozsef, mint a Doktori Iskola vezetoje; a PDK reszerol Nemeth Bela, mint
iigyvezeto igazgato a felelos. A megallapodasban foglalt, a PhD-kutatasra iranyulo
kotelezettsegek teljesiteseert a Doktori Iskola fel el.

5. Felmondas:
E megallapodast a Felek barmelyike - 3 honapos felmondasi idovel - irasban
felmondhatja.

Azonnali hatalyu felmondasnak van helye, ha a Felek barmelyike, neki felrohato modon,
jelentos mertekben megserti az egyuttmiikodes szabalyait.

7. Jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., valamint a szerzoi jogrol
szolo 1999. evi LXXVI. TV. rendelkezesei az iranyadok.

Jelen megallapodast a felek kozos elolvasast es ertelmezest kovetoen, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irjak ala.
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