EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Miskolci Egyetem és a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft.
(a Magyar Öntészeti Szövetség tagvállalata) között
az öntészeti K+F tevékenység, valamint a szakmai gyakorlati oktatás fejlesztésére,
Öntészeti Kutató-Oktató Labor Innovációs Centrum működtetésére

1. Együttműködő felek: a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és
Öntészeti Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros, OM azonosító F187515 (továbbiakban
Egyetem), valamint a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. 9027 Győr, Ipari Park,
Nyírfa sor. (továbbiakban Társaság).
2. A megállapodás tárgya és célja: hosszú távú együttműködés kialakítása az öntészeti
szakirányú képzést és a kutatási-fejlesztési együttműködést célzó, a gyakorlati oktatást
biztosító Öntészeti Kutató-Oktató Labor Innovációs Centrum (ÖKOLIC)
működtetésére
3. A együttműködés tartalma:
Az Egyetem oktatói és kutatói a Társaság igényei által meghatározott kutatási feladatok
végrehajtásával gyarapítják azt a tudományos, szakmai ismeretanyagot,
amelyet a Társaság tevékenysége során a technológiáiban hasznosít,
az Egyetem beépíti az öntészeti szakirány oktatási anyagába, ezáltal hozzájárul
a Társaság szakember utánpótlásához.
4. A Társaság által nyújtott szolgáltatások
4.1 A Társaság az innovációs járuléka terhére kutatási megbízást ad az Egyetem
Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke részére a jogszabályok adta lehetőségeknek
megfelelően, egyedi szerződések szerint,
4.2 A Társaság az Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékének öntészeti szakmai
gyakorlati képzését szakképzési alapjából a jogszabályok adta lehetőségeknek
megfelelően, szakképzési fejlesztési megállapodás szerint támogatja,
4.3 A Társaság a személyi állományába tartozó kijelölt munkatársát időszakosan –
előzetes egyeztetés szerint - biztosítja az öntészeti gyakorlati oktatás ellátására
4.4 A Társaság feladatok kiírásával és megoldásához rendelkezésre álló feltételek
biztosításával támogatja a szakmai gyakorlati képzést, a tudományos diákköri
tevékenységet, szakdolgozat- és diplomaterv készítését, valamint a PhD-képzést,
4.5 A Társaság részt vesz az Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának (ME MAK)
beiskolázási tevékenységében,
4.6 A Társaság évente 6 hét időtartamra legfeljebb 3 fő hallgatónak biztosít nyári szakmai
gyakorlati lehetőséget,
4.7 A Társaság a Kerpely Antal Alapítvány támogatásával biztosítja a kiemelkedő oktatóikutatói és hallgatói tevékenységek elismerését
További információk: http://www.mak.uni-miskolc.hu/alapitvany/

5. A ME által nyújtott szolgáltatások
5.1 Az Egyetem a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken Öntészeti Kutató–Oktató Labor
Innovációs Centrum egységet működtet, mely homokvizsgáló és öntödei
anyagvizsgáló, formakészítő és fémolvasztó-öntő, valamint nyomásos öntő labor
részekből áll.
5.2 Az Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke a jogszabályok adta lehetőségeknek
megfelelően átvett szakképzési fejlesztési támogatásból, ill. kutatási kereteiből az
ÖKOLIC eszközparkját fejleszti,
5.3 A Metallurgiai és Öntészeti Tanszék az Egyetem más tanszékeit is bevonja a profilján
kívül eső feladatokat is igénylő komplex kutató-fejlesztő munkába,
5.4 Az Egyetem elősegíti a Társaság munkatársainak elméleti képzését azzal, hogy
egyrészt rendszeresen meghirdeti és működteti az akkreditált képzési formákat
(Felsőfokú szakképzés, BSc-alapképzés, MSc-mesterképzés, PhD-képzés), másrészt
tanfolyami oktatást ajánl a szakképzési befizetési kötelezettség terhére saját dolgozó
képzése céljából, külön megállapodás szerint.
6. Az együttműködés pénzügyi kereteit, valamint a
megállapodásokat a felek képviselői évente hagyják jóvá.
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7. Felek esetenkénti pénzügyi vagy más megállapodásai ezen együttműködés részét képezik
8. Vegyes és záró rész
8.1 Felek képviselői az együttműködést tervezetten, évenként értékelik,
8.2 A Társaság más gazdasági társasággá történő átalakulása esetén, az együttműködés
ezen megállapodás szerint, a létrejövő új szervezet vezető testületének jóváhagyásával
folytatódik,
8.3 Amennyiben jóváhagyás hiányában a együttműködés megszűnne,
együttműködésüket értékelve, kölcsönösen elszámolnak egymással.
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8.4 Ez az együttműködés határozatlan időre szól, azonban felek 6 hónapos előzetes
bejelentéssel felmondhatják.
8.5 Az együttműködési megállapodás a Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsa és
Szenátusa által történő jóváhagyásának napján lép hatályba.
8.6 A nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok
megfelelő rendelkezései az irányadók.
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