
.tre./+shq5- t f urx

E gyiittmri kiid6si meg6llapod6s

arnely l6trejott egyreszrol a
Kiizponti Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti K6roly u. 5-7., k6pviseli: Dr. Vukovich
Gabriella, elnok; a tov6bbiakban: 1(S1f),

m6sr6szr6l a
P6csi Tudomfnyegyetem (sz6khely.7622 Pdcs, Vasv6ri P6,1 utca 4., OM azonosft6: FI 58544;
adoszftm: 15329198-2-02; banksz6mla szam'. 100024003-00282716-00000000; statisztikai
szam'. 15329798-8542-312-02; kdpviseli: Dr. Bodis J6zsef rektor; a tov6bbiakban: PfE)
(egyiittesen: Felek) kozott alulirt helyen 6s napon az alfrbbr felt6telek mellett:

I. Preambulum

Az Oktat6si Hivatai el6tt folyamatban van a Pecsi Tudom6nyegyetem Bolcs6szettudom6nyi
Kar Demogr6fia 6s Szociol6gia Doktori Iskol6j6nak (a tov6bbiakban: PTE BTK DSzDI)
akkredit6cioja. Felek egy lehets6ges egyiittmukod6s c6ljait 6s eszkozeit ilttekintett6k, melyek
ismeretdben a jelen Egyiittmrikod6si Meg6llapod6s megkot6se mellett dontottek.

II. Az eeyiittmrikod6s f6 ir6nyai

1. A KSH viilalla, hogy a PTE BTK DSzDI elindul6sifiol sztrmitott 5 tan6ven keresztril,
tandvenkenL 2 fo doktorandusz hallgato tanulm6nyait t6mogatja, az 512011. KSH elnoki
utasf t6sb an r o gzitetteknek m egfel el o en.

2. Az PTE BTK DSzDI t6mogatja a KSH munkat6rsainak PhD-fokozatszerzdsi, vagy
habilit6ci6s torekv6seit.

3. A KSH lehetov6 teszi, hogy a PTE BTK DSzDI n6pess6gtudom6ny, illetve
rokontudom5nyai (p1. statisztrka, szociol6gia, n6pess6gfloldrajz,kozgazdasdgtan) teriilet6n
kutat6st vegzo oktatoi 6s doktoranduszai a KSH adatbt.zisatt haszniiva elemzdseket
vdgezzenek. Ennek keret6ben KSH lehet6v6 teszi, hogy az drintettek a Budapesten
tal6lhato kutat6szobai adatfelhaszn6lfts szab6lyainak megfelel6en a KSH kutat6szob6j6ban

kiilon, egy6ni meg6llapod6s alapjSn hozzdferjenek mikroadatokb6l 6116
adatbdzisokhoz.

4. A KSH az adatbhzisata 6pul6, a szok6sos tudom6nyos krit6riumoknak megfelel6en
elemzdsek, tanulm6nyok szftmilra kiadv6nyaiban, illetve a hivatal foly6irataiban
publik6ci6s lehet6s6get biztosit. Ezzel egyidejuleg a PTE BTK DSzDI v|llalja, hogy
kiadv6nyaiban helyet biztosit a KSH munkat6rsai publik6cioinak.

5. A Felek lehetos6g szerint egyrittmukodnek kozos hazar 6,slvagy nemzetkozi kutat6si
programokban, illetve az rlyen lehet6s6gekrol kolcsonosen t6j6koztat16k egym6st.

6. A KSH t6rit6smentesen megkiildi relev6ns kiadv6nyart a PTE BTK DSzDI rlszdre.

III. Az eglriittmukcid6s jelleee. keretei

1. Felek kolcsonosen tiszteletben tartj6k egym6s 6rdekeit, kiilonos tekintettel az
adatv6delemre 6s a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.

2. Felek v6llalj6k, hogy az egyittmukod6st szerzod6sben foglaltak val6ra valtasa 6rdek6ben
minden szinten 6s forumon k6pviselik a statisztikai, n6pess6Eudom6nyi tev6kenys6g
fej 1eszt6s6nek, eli smertetdsdnek ugy6t.

3. Amennyiben a jeien meg6l1apod6s keret6ben olyan tev6kenys6gekre keriil sor, amelyek
anyagi ellenszolg6ltatast ig6nyelnek, i,gy ennek feltdteleit Felek kulon egyedi
szerzodesekben szab61yoz,z,irk. Jelen egyiittmilrkod6si rneg6llapod6sbol eredoen Feiek
eg-vur6.ssal szetnben kc';rvetleniil senrmil-ven kiiits6g megterit6s6t nem igent,eihetik t. \
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IV. 26ro es hatalyba lepteto rendeikezesek

1 . A Felek az Egyittrnirkod6si Megallapodast hatarozatlan rdore kotik, ntelyet a Felek ir asban
kozoit nyilatkozattal 30 napos t-elmond6si ido kikotese rneilett mondhatnak iel.

2. A rneg6llapoclAs az al6iras napj6n lep hatalyba.
3. A Felek kapcsolattarl6k6nt az al|bbi szern6lyeket jelolik ki'

KSH rdsz6rol : dr. Ndmeth Zsolt, t6rsadalornstatisztikai elnokheiyettes
PTE BTK DSzDI r6sz6rol: dr. Sp6der Zsolt, egyeterni tanar, PTE BTK DSzDi

vezeto

Felek jelen k6t oldalb6i ailo Egyuttrnirkodesi Meg6llapod6st elolvas6s 6s kozos 6rtelmez6st
kovetoen, mint akaratukkal mindenben megegyezot helybenhagyol ag irjhk a16.
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Kozponti Statisztikai Hivatal
K6pviseli: Dr. Vukovich Gabriella

Ellenjegyzok a PTE resz6rdl:
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