
5/2012. (I. 25.) számú rektori utasítás 
az Egyetem által folytatott idegen nyelvű képzésekre jelentkezést szervező cégekkel 
kötendő együttműködési megállapodások megkötésének rendjéről és azok mintáiról 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 
Működési Rend 78. §-ban foglalt felhatalmazás szerint a rektor az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 
(1) Ha az Egyetem valamely kara az általa folytatott idegen nyelvű képzésen történő részvétel 

biztosítása érdekében külföldi érdekeltségű gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: cég) 
együttműködési megállapodást kíván kötni, a szerződéskötés rendjére a szerződéskötés rendjéről 
szóló általános rektori utasítás a jelen utasítás szerinti eltérésekkel alkalmazandó. 

(2) Az együttműködési megállapodásokról a Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási 
Osztálya külön is nyilvántartást vezet, amelyhez a Főtitkárság szolgáltat adatokat az általános 
szerződés-nyilvántartásból. 

(3) Az intézményi maximális kapacitás optimális elosztásának érdekében az Egyetem minden kara 
köteles új együttműködési megállapodás megkötését vagy már meglévő együttműködési 
megállapodás megújítását azok aláírása előtt a Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási 
Osztályával egyeztetni. 

2. § 
(1) Az együttműködési megállapodás – adott partnerrel első alkalommal történő – megkötését 

megelőzően az illetékes kar köteles a szerződő partnertől megfelelő igazolásokat és referenciákat 
beszerezni. 

(2) Be kell kérni az arra vonatkozó hatósági igazolásokat , hogy az adott állam megfelelő szerve a 
szerződő partnert nyilvántartásba vette (a cég alapító okirata/cégbíróság által kiállított igazolás), 
pénzintézet által kiadott igazolás. 
 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl az (1) bekezdésben meghatározott referencia 
különösen a következő lehet: 
a) felsőoktatási intézmény által adott referencia, 
b) az adott állam szervétől, hatóságától, magyarországi külképviselet, az adott államban 

működő magyar külképviselet által adott referencia. 
 

(4) A jelen szakasz (2) bekezdésében meghatározott igazolásokat csak az adott államban működő 
(vagy annak képviseletét ellátó) magyarországi külképviselet által felülhitelesítve lehet a 
szerződő partnertől elfogadni. 

3. § 
(1) Az 1. § -ban írt megállapodás mintáit a főtitkár teszi közzé a szerződéskötés rendjéről szóló 

általános rektori utasításban foglaltak szerint. 
(2) Amennyiben a képzés nyelve indokolja a mintában megadottól eltérően a magyar és angol nyelvű 

mellett más idegen nyelven is elkészíthető a megállapodás. 
(3) A megállapodás határozott és határozatlan időre is köthető, és úgy is lehet rendelkezni, hogy első 

alkalommal egy év határozott időre jön létre a szerződés, amelyet a felek meghosszabbíthatnak, 
vagy határozatlan idejűvé alakíthatnak. 

(4) A szerződéskötés során az Egyetemet a rektor és az illetékes kar vezetője képviseli. 

4. § 
(1) Jelen utasítás 2012. február 1. napján lép hatályba és az ezt követően aláírandó szerződések 

esetében kell alkalmazni. 
(2) A jelen utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Egyetem által folytatott idegen nyelvű 

képzésekre jelentkezést szervező cégekkel kötendő együttműködési megállapodás mintájáról 
szóló 4/2006. (IV. 27.) számú rektori utasítás. 

 
Budapest, 2012. január 25. 

       Dr. Mezey Barna 
rektor 
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