MEGÁLLAPODÁS
a szombathelyi mérnöki képzések megteremtéséről

amely létrejön,

egyrészről

a Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban: Egyetem). 9400 Sopron,

Bajcsy-Zsilinszky utca 4, képviseli Prof. Dr. Faragó Sándor rektor,
másrészről

a Nyugat-Pannon térség meghatározó

j árműipari

vállalatai (továbbiakban:

Vállalatok):
a BPW-Hungária Kft. , 9700 Szombathely, Körmendi út 98, képvisel i: Brumbauer József
ügyvezető

igazgató,

a DELPHI Hungary Kft., 9700 Szombathely, Zanati út 29/A, képviseli: Alan Leyland /
Szabó András ügyvezető igazgató,
az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a TDK csoport tagja, 9700 Szombathely, Szent
László király utca 6, képviselik: Bernhard Koch és Takács Balázs ügyvezető igazgatók,
a Jabil Circuit Magyarország Kft., 3850 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1, telephely: 9700
Szombathely, Vásártér utca 1. képviseli: Pajor Allila ügyvezető igazgató,
a LuK Savaria Kft., 9700 Szombathely, Zanati út 31, képviselik: Michael Reinig és Gáspár
Atti la cégvezetők,
az Opel Szentgotthárd Kft., 9970 Szentgollhárd, Füzesi út 15, képviseli: Solt Tamás és Joó
László

ügyvezetők,

harmadrészről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Város),

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca l -3, képviseli dr. Puskás Tivadar polgármester között.

Preambulum
A felek összhangban Magyarország Konnányának gazdaság- és felsőoktatás-fejlesztési
céljaival és törekvéseivel.

úgy döntöllek.

hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem

Természettudományi Karán szombathelyi képzési hellyel gépészmérnöki BSc. alapképzést
indítanak. A magyar ko1mányzat - Prof. Dr. Klinghantmer István felsőoktatásért felelős
államtitkár támogató levelében is kifejezett módon - kiemelt figye lmet fordít a szombathelyi
mérnöki képzések megteremtésére.
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A szakindítási szándék háttérében a 1667/2012. (XII. 20.) Kom1. határozattal kiemelt
járműipari

központtá nyilvánított Nyugat-Pannon

Járműipari

és Mechatronikai Központot

alkotó legnagyobb vállalatok kezdeményezése áll. A fejlesztés kiemelt célja a helyi kutatásfejlesztési központok létrehozása a vállalatoknál, ezáltal a magasabb hozzáadott értéket
termelő

mérnöki munkák arányának növelése. A Nyugat-Pannon Jánnűipari és Mechatronikai

Központ célja, hogy 250 milliárd forint tökeberuházással 25 ezer új munkahely jöjjön létre a
térségben.

A vállalkozások fej lődésének, a munkahelyteremtésnek előfeltétele a helyi - az Egyetem, a
Vállalatok és a Város partnerségére

építő

- duális

műszaki

képzés megteremtése. A felek

eltökéltek, hogy ennek keretében Szombathelyen gépészmérnöki, majd ezt

követően

villamosmérnöki alapképzés induljon a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi
Karán.

Ennek érdekében folytatott

el őkészítő

megbeszéléseket a Nyugat-magyarországi Egyetem, a

térség meghatározó jámlílipari vállalatai, Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei
Kormányhivatal. A megbeszélések eredményeként a felek döntöttek arról, hogy 2015.
szeptemberi kezdéssel gépészmérnöki alapképzést indítanak, amelyet a felek minden
rendelkezésre álló forrásukkal támogatni és vállalásaikat e nyilatkozatban rögzíteni kívánják.
A vállalatokat kezdeményezésük támogatásáról biztosította dr. Hende Csaba szombathelyi
országgyíllési

képviselő,

Magyarország honvédelmi minisztere.

/. fejezet
Az Egyetem vállalásai

l. Az Egyetem a Savaria Egyetemi Központ Tennészettudomá11yi Karán létrehozza a
Műszaki

Intézetet, amely a

jövőben

a képzéseket irányítja, szervezi és felügyel i. A

gépészmérnöki BSe. alapszak tervezett megindítását
Kar felveszi a Tern1észettudományi és

Műszaki

követően

a Természettudományi

Kar nevet.

2. Az Egyetem a Várossal és a Vállalatokkal közösen Duális Képzési Központot hoz
létre a Természeuudományi Karon.
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3. Az Egyetem vállalj a, hogy haladéktalanul elkészíti és a korábbi vállalásainak
megfelelően legkésőbb

20 14. március 3 1-ig a Szenátus által jóváhagyva benyúj tja az

Oktatási Hivatalhoz a gépészmérnöki alapszak akkreditációs anyagát.
4. A

szakfelel ős

tanár, a

Prof. Dr. Horváth Béla okl. gépészmérnök, intézetigazgató egyetemi

szakindítás

koordinátora dr.

Németh

István

egyetemi

docens,

a

Természettudományi Kar dékánhelyettese.

5. Az Egyetem vállalja, hogy a gépészmérnöki képzés sikeressége érdekében kihasználja
a pályázati lehetőségeket, első lépésben TÁMOP 4.1.1.F/20 13. pályázatot nyúj t be a
képzés megteremtéséhez.
6. Az Egyetem vállalja. hogy a szombathelyi mérnök i képzések elnyert pályázati és
egyéb forrásait. illetve támogatásait el különítetten, alszámlán vezeti, a pénzeszközöket
a szombathelyi mérnök i képzésekre fordítja, azok fel használásáról a megállapodás
záró rendel kezéseiben létrehozott

Egyeztető

Fórumot tájékoztatja.

7. Az Egyetem vállalja, hogy a Város támogatásával és a Vállalatok

közreműködésével

új oktatókat telepít le Szombathelyen. Az oktatók kiválasztása a megállapodás záró
rendelkezésében létrehozott

Egyeztető

8. Az Egyetem a szombathelyi

Fórum bevonásával tö11éni k.

műszaki

képzések

minőségének

szavatolása érdekében

Szakmai Tanácsadó Testü letet hoz létre Prof. Dr. Palkovics László akadémikus
(BME), Prof. Dr. Neményi Miklós akadémikus (Nym E) és a vállalatok képviselőjének
részvételével.
9. Az

Egyetem

vállalja,

hogy

a

kormányzat

által

biztosított,

Felsőoktatási

Struktúraátalakítási Alapból származó 20 13. évi többletforrásból - az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért

korábbi egyeztetéseknek

megfelelően

Felelős Államtitkárságon lefolytatott

- elkezd i a szombathelyi gépészmérnöki képzés

akkreditációjához sziikséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését.
10. Az Egyetem vállalj a, hogy a fentiekben megfogalmazott akkreditációs anyag
elkészítésének és benyújtásának állásáról, a személyi és tárgyi fejlesztések, valami nt a
elnyert

források

rendelkezésében létrehozott

Egyeztető

megpályázott

tájékoztatja.

és

felhasználásáról

a

megállapodás

záró

Fórumot minden hónap 10. napjáig írásban
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//.fejezel
A Vállalatok vállalásai

1. A Vállalatok vállalják. hogy a mérnökképzések duális képzési fonna keretében
valósulnak meg az

első szemeszte11ől

kezdve, összhangban az országos

felsőoktatási

törekvésekkel.
2. A Vállalatok vállalják évente átlagosan legalább összesen 50 fő - az első három évben
felmenő

rendszerben évenként azonos mértékben növekvő számban - szerződéses

képzését duális formában.
3. A Vállalatok közösen biztosítják, hogy tevékenységi körüknek
későbbiekben

kiválasztásra

kerülő,

megfelelően

Vas megyében letelepedett végleges

a

szakfelelős,

illetve további 6-8 tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktató megfelelő
motiválása és szakmai

fej l ődésének

segítése érdekében, az egyetem i feladatok mellett

vállalati megbízásokat, egyes esetekben pozíciókat is betölthessenek a vállalatoknál,
illetve a kutató- fejlesztő munkában is részt vehessenek.
4. A laboratóriumi háttér biztosítása érdekében a Vállalatok vállalják, hogy a

meglévő

laboratóriumi hátterüket a duális képzés keretében rendelkezésre bocsátják, illetve
kölcsönösségi alapon a más vállalatnál képzett hallgatók is használhatják a csak az
adott cégnél rendelkezésre álló eszközöket.

5. A Vállalatok vállalják, hogy

jövőbeni

laborfejlesztéseiket a tervezett mérnöki

képzésekkel összhangban fogják megtervezni, illetve megvalósítani.
6. A Vállalatok vállalják, hogy a fent megfogalmazottak alakulásáról a megállapodás
záró rendelkezéseiben létrehozott Egyeztető Fórumot rendszeresen tájékoztatják.

Ill. fejezet
A Város vállalásai

1. Szombathely Megyei Jogú Város kiemelt prioritásként kezeli a gazdaságfejlesztést és
az ahhoz kapcsolódó szakképzés- és

felsőoktatás-fejlesztést.

2. A Város a mérnöki képzések indításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
kialakítását az

iparűzési

adóbevételek terhére támogatja.

3. Ennek érdekében a Város éves költségvetési rendeletében, külön tételsoron
előirányzatot

biztosít, amelynek felhasználásáról - a mindenkori költségvetési

rendeletben meghatározott eljárásrend szerint - önálló előterjesztés alapján dönt.
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4. A Város vállalja, hogy a fent megfogalmazottak alakulásáról a megállapodás záró
rendelkezéseiben létrehozott Egyeztető Fórumot rendszeresen tájékoztatja.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
1. A felek a szombathelyi

műszaki

képzések sikeressége érdekében, tekintettel a

feladatok súlyára a korábbi egyeztetéseket fenntartják, intézményesítésére

Egyeztető

Fórumot hoznak létre, amely a képzéssel kapcsolatos jövőbeni feladatokat koordinálja.
A Fónim tagjai a Nyugat-magyarországi Egyetem, a részes vállalatok. Szombathely
Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Kormányhivatal. Az

Egyeztető

Fórummal

kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat a Vas Megyei Kormányhivatal látja
el.
2. A felek vállalj ák, hogy szükség szerint, de legalább kéthavonta beszámolnak az
Egyeztető

Fórum

előtt

az elvégzett feladatokról és áttekintik a jövőbeni

teendőiket.

3. A felek vállalják, hogy a szombathelyi mérnöki képzésekkel kapcsolatos, illetve azt
közvetlenül

érintő

ügyekben a többi

szereplő

meghallgatásával, azok érdekeire is

figyelemmel közösen hozzák meg döntéseiket.
4. A felek vállalják, hogy - a Nyugat-Pannon

Járműipari

és Mechatronikai Központ

bevonásával - közösen marketing és beiskolázási kampányt indítanak a képzések
sikeressége érdekében és közösen kidolgozzák a hallgatók duális képzésbe

történő

kiválasztásának (előszürésének) rendszerét.

5. A megállapodás 1. számú mellékletét képezi a Gépészmérnöki (BSc.) alapszak
indításának ütemterve.

Szombathely, 2013. november 22.
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A megállapodásban foglaltakat támogatom:

~o(_~

btta-a

Dr. Hende Csaba
országgyűlési képviselő

konn ánymegbízolt

Magyarország honvédelmi minisztere

Vas Megyei Kormányhivatal

!

Zár adék :

Magyarország Kormányának felsöoktatásé11

felelős

államtitkáraként támogatom és kiemelt

figyelmet fordítok a szombathelyi mérnöki képzések megteremtésére.
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