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Együttműködési megállapodás
mely létrejött
egyrészről az
-------------– a továbbiakban: Képző Intézmény –
(……………………)
……………………)
részéről:
……………………
cégjegyzék száma: ---------------

másrészről a
Budapesti Gazdasági Főiskola
– a továbbiakban: Főiskola –
(Budapest 1149 Buzogány u. 1111-13.)
részéről:
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor
Intézményi azonosítója: FI 82314

– a továbbiakban együttesen: Együttműködő
Együttműködő Felek –
között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma
Az együttműködés alapvető célja, hogy a BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Leonardo da
Vinci innováció-transzfer projekt keretében a Főiskola vezetésével kidolgozott Felelős
Vállalkozások Irányítási Modelljének alkalmazását támogató helyszíni képzések kerüljenek
lebonyolításra. A Trusted Business Coaching képzéseknek egyrészről igazodnia kell a résztvevő
vállalatok specifikus igényeihez a Vállalatirányítási Képesség-felmérés módszertanának és a
Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének önértékelési célú hasznosításával, másrészt
visszacsatolást kell nyújtania az alkalmazott képzési forma továbbfejlesztéséhez és széleskörű
elterjesztéséhez.
Jelen együttműködés keretében a BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Leonardo da Vinci
innováció-transzfer projekt-konzorcium nevében, a konzorciumot vezető Főiskola és a Képző
Intézmény 1 éves határozott idejű megállapodást köt a projekt eredményeinek magyarországi
hasznosítására.

II. Az együttműködés fő irányai
A megállapodás alapján a Képző Intézmény jogosultsága az alábbi területekre terjed ki:
II. 1. elméleti képzés nyújtása a képzésben résztvevő vállalatok kijelölt munkatársai számára: a
Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének alkalmazását támogató vállalatirányítási,
kockázatkezelési, és belső kontroll alapelvek, keretrendszerek és összefüggéseik, valamint az
irányítási képesség fejlesztését és meghatározását támogató módszerek elsajátítása,
II. 2. gyakorlati képzés nyújtása a képzésben résztvevő vállalatok kijelölt munkatársai számára:
az irányítási alapelvek és támogató gyakorlatok alkalmazhatóságának értelmezése és az
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értékelés szempontjainak áttekintése, a helyzetfelmérés elkészítési folyamatának és a
következtetések levonásának lépései,
II. 3. konzultáció nyújtása a képzésben résztvevő vállalatok kijelölt munkatársai számára:
kiválasztott üzleti működési területre vonatkozó felmérési eredmények vezető testületek általi
felhasználása az ellenőrzési kötelezettségek teljesítésére és az üzleti stratégiának megfelelő
fejlesztési irányok meghatározása.

III. Az együttműködés jellege, keretei
III.1 Az együttműködés önkéntes és 1 év határozott időtartamra szól. Tekintettel arra, hogy a
BPM-GOSPEL projekt megvalósítását az Európai Bizottság támogatja a Leonardo da Vinci program
keretében, a képzési program lebonyolítása kapcsán a Képző Intézmény részéről a projektkonzorcium által nyilvánosan (a www.adam-europe.eu adatbázisban) közzétett képzési anyagok
használatáért díjfizetésre nem kerül sor. A képzési anyagok felhasználásakor a Képző
Intézménynek biztosítania kell a következő tartalom programismertetőben és az elektronikus
vagy nyomtatott anyagok címoldalán való megjelenítését:
„Készült a LEONARDO DA VINCI program keretében (projektazonosító: 2010-1-HU1-LEO0500036). Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a
kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az
abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”
III.2 A Képző Intézmény köteles a Trusted Business Coaching képzési program eseményeiről
nyilvántartást vezetni és a részvevő személyek névsorát és a képzési programértékelő
adatlapokat dokumentálási célból minimum 2 évig megőrizni, illetve a résztvevők erre vonatkozó
engedélyező nyilatkozatát beszerezni.
III.3
III.3 A Képző Intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a Főiskola részéről kijelölt kapcsolattartó a
Trusted Business Coaching képzési program eseményeinek nyilvántartását, a részvevő személyek
névsorát és a képzési programértékelő adatlapokat – előzetes bejelentés mellett – a Képző
Intézmény helyszínén kizárólag minőség-ellenőrzés céljából megtekinthesse – a lebonyolítástól
számított két éven belül..
III.4
III.4 Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az
üzleti titokra, adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. A Főiskola részéről
kijelölt kapcsolattartó a vizsgálatra vonatkozó megbízólevelét és titoktartási nyilatkozatát a
helyszíni ellenőrzés során köteles átadni.
III.5
III.5 Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra
váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák,
társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a
különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és
gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.
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IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések
IV.1 Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást 1 éves határozott időtartamra kötik,
amely az aláírás napján lép hatályba.
IV.2
IV.2 A III.1, III.2, III.3 és III.4 pontok Képző Intézmény részéről történő megsértése esetén a
Főiskola jogosult a szerződést azonnali hatállyal felbontani, és minden jogkövetkezményt a Képző
Intézményre hárítani.
IV.2
IV 2 Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait a lejárat előtt, legkésőbb a lejárat
napjáig közösen értékelik, melynek során áttekintik a további együttműködés lehetőségeit és
döntenek az együttműködés meghosszabbításáról.
IV.4
IV.4 Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
•

Partner részéről:
beosztása:
címe:
e-mail címe:
telefon száma:

•

Főiskola részéről:
beosztása:
címe:
e-mail címe:
telefon száma:

Jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti
példányban készült.

Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. február ….

………………………………………
……………………
……………………
……………………

…………………………………………
Sándorné dr. Kriszt Éva
Budapesti Gazdasági Főiskola
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