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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A testület a 2014. novemberi ülésén kapott tájékoztatást arról, hogy november 18-án a 
gödöllői Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képviselőivel folytatott előzetes 
egyeztetés eredményeként sor kerülne egy olyan megállapodás megkötésére, mely az 
együttműködést az agrárium területén valósítaná meg. 
Az Egyetem kancellárja által november 28-án megküldött megállapodás tervezet  
(az előterjesztés melléklete) a következő célkitűzéseket foglalja össze: 
a) az Egyetem és az Önkormányzat, illetve a Felek közös kezdeményezéseihez kapcsolódóan 

a tudományos szféra, a közösségek és a vállalkozások közötti kapcsolat és együttműködés 
erősítése;  

b) Felek K+F tevékenysége eredményeinek a gazdaságba történő hatékonyabb beépülésének 
segítése, a térség versenyképessége javítása érdekében együttműködés a Nógrád megyei 
térségben kutató-fejlesztő, oktató tudásközpont, intézet kialakításában; 

c) az Egyetem szak-és felnőttképzési valamint szaktanácsadási kapacitásának célirányosabb 
és hatékonyabb kihasználása a térség versenyképességének növelése céljából; 

d) Felek projektgeneráló szerepének bővítése;  
e) a Nógrád megyei gazdaság megújulását, a növekedést és munkahelyteremtést 

eredményező folyamatok (beruházások és vállalkozások) támogatása; nyomon követése, 
értékelése;  

f) Nógrád megye márkaerejének, egyedi megkülönböztető erővel bíró adottságainak 
felmérése, értékelése és kommunikációja.  
 

Figyelemmel arra, hogy a tervezetet az Egyetem szenátusának is jóvá kell hagynia, jelen 
előterjesztés az egyeztetések alapját képező szövegszerű változat megtárgyalására irányul. 
A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 

Salgótarján, 2014. december 3. 

 

 

Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 

a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás 
megkötésére 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Szent István Egyetemmel 
(Gödöllő, Páter Károly u. 1.) történő – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – 
stratégiai együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötésével. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás szövegezésének további 
egyeztetésére, és a végleges változat aláírására. 
A testület utasítja elnökét, hogy a megállapodással kapcsolatos fejleményekről indokolt 
esetben számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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51-86/2014. ikt. sz. előterjesztés melléklete 

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név:     Nógrád  Megye Önkormányzata 

Székhely:     3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Skuczi Nándor – a közgyűlés elnöke 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: 

Név:     Szent István Egyetem 

Székhely:    2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Aláírásra jogosult képviselője:  Dr. Tőzsér János – rektor  

(a továbbiakban: Egyetem) 

 

Felek mérföldkőnek tekintik a területfejlesztés újjászervezését, azon belül a megyei önkormányzatok 

megváltozott feladatát és felelősségét a területi programok és a térségi fejlesztések előkészítésében, 

valamint menedzsmentjében, különös tekintettel a partnerségi elv térnyerésére, azaz az 

állami/önkormányzati szektor, valamint a gazdaság és a tudomány, valamint a civil szféra közötti 

tartalmi együttműködés, stratégiai partnerség fejlesztésére.  

Felek figyelembe veszik, hogy a 2014 és 2020 közötti fejlesztési időszakban, a területi fejlesztési 

programok tekintetében az Önkormányzat fontos szerepet tölt be: összefogja és összehangolja a 

megyei fejlesztéseket és a komplex térségi programokat, részt vesz az ágazati és a területi stratégiák 

és operatív programok kidolgozásában. 

Felek figyelembe veszik, hogy az Egyetem országos és Kárpát-medencei jelentősége kiemelkedő, a 

tudomány és a felsőoktatás széles területein nyújt olyan minőségi szolgáltatásokat, amelyek 

közvetlenül és közvetve is hozzájárulnak Nógrád megye fejlődéséhez, beleértve a versenyképesség, a 

társadalmi és területi kohézió erősítését, illetve a környezet megóvását.  

Felek közötti együttműködésben kiemelt figyelmet kap a teljes élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés, 

beleértve a hagyományos mezőgazdaság-tudományt és - technológiát, a kertészetet, az 

élelmiszeripart, az állatorvos-tudományt, a vele szorosan összefüggő élelmiszerbiztonságot, az 

agrárgazdaságtant, a vízgazdálkodást, az építészetet, a mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészetet, 

a mezőgazdasági alapú megújuló energiagazdálkodást, valamint a környezet- és tájgazdálkodást. 

Felek különösen a fenti területekre irányuló pályázati, kutatási programokban törekszenek a közös 

fellépésre, beleértve a kutatási eredményekre alapozott konkrét cselekvéseket is. 

I.) A Felek közötti stratégiai együttműködési megállapodás általános céljai: 

g) az Egyetem és az Önkormányzat, illetve a Felek közös kezdeményezéseihez kapcsolódóan a 
tudományos szféra, a közösségek és a vállalkozások közötti kapcsolat és együttműködés 

erősítése;  
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h) Felek K+F tevékenysége eredményeinek a gazdaságba történő hatékonyabb beépülésének 

segítése, a térség versenyképessége javítása érdekében együttműködés a Nógrád megyei 

térségben kutató-fejlesztő, oktató tudásközpont, intézet kialakításában; 

i) az Egyetem szak-és felnőttképzési valamint szaktanácsadási kapacitásának célirányosabb és 
hatékonyabb kihasználása a térség versenyképességének növelése céljából; 

j) Felek projektgeneráló szerepének bővítése;  

k) a Nógrád megyei gazdaság megújulását, a növekedést és munkahelyteremtést eredményező 

folyamatok (beruházások és vállalkozások) támogatása; nyomon követése, értékelése;  

l) Nógrád megye márkaerejének, egyedi megkülönböztető erővel bíró adottságainak felmérése, 

értékelése és kommunikációja.  

II.) A Felek a következőket állapítják meg Nógrád megye adottságairól, valamint az Egyetem 

lehetséges szerepéről:  

Nógrád megyében megtalálhatóak az értékteremtő képesség és a gazdasági aktivitás agglomerációi, 

klaszterei, egyrészt a tudásgazdaság, a K+F és innováció, valamint a kreatív iparágak és a 

szolgáltatások területén; másrészt a területi integritást és jövedelemtermelést biztosító helyi 

gazdaságban, a közösségek szintjén.  

Az Egyetem K+F bázisa, illetve aktivitása megfelelő bázist jelent ahhoz, hogy az egyes térségek 

területi potenciáljára, másképpen az endogén erőforrásokra alapozott eredményes agrár- és 

vidékfejlesztési programok induljanak.  

Az együttműködés területei, konkrét formái: 

A Felek szükségesnek tartják, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban előtérbe kerüljenek a települési 

és térségi szintű komplex beruházások; ennek érdekében együttműködnek települési, térségi szintű 

mintaprojektek előkészítésében, indításában.  

1. Innováció és tudástranszfer 

1.1. A Felek kölcsönösen egyeztetik a tudás megosztását támogató szolgáltatások, platformok, 

képzések bővítésére irányuló tevékenységüket. 

1.2. Az Egyetem megerősíti elkötelezettségét, hogy a tudás megosztásával hozzájárul Nógrád megye 

gazdaságának innovációs teljesítményének, valamint a termelékenységének növekedéséhez.   

1.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tudomány és az innováció területén képviseli a megye sajátos 

adottságait, hozzájárul a regionális innovációs stratégia, valamint az innovációt támogató 

programok fejlesztéséhez, és ennek érdekében együttműködést alakít ki a regionális innováció 

szereplőivel.   

1.4. A Felek vállalják, hogy a Nógrád megyei gazdaság, valamint a közösségek és a helyi gazdaság 
számára fontos területeken közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a térségben 

élő emberek és itt működő vállalkozások számára biztosított legyen a témához kapcsolódó 

sajátos tudásanyag, tanácsadás, a folyamatok nyomon-követése és értékelése, jó gyakorlatok 

meghatározása. 

 

2. Együttműködés a szakképzésben 

2.1. Az Önkormányzat támogatja, hogy a hazai és a területi szakképzés rendszerének fejlesztése 

megtörténjen. Ennek érdekében vállalja, hogy az Egyetem által megfogalmazott javaslatokat 
együttműködéseiben, valamint a szakképzéssel kapcsolatosan működő fórumokon képviseli.  
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2.2. A Felek egyetértenek azzal a célkitűzéssel, hogy a vállalkozások ráfordításaiban (befektetéseiben) 

növekedjen a szakképzésre, felnőttképzésre fordított kiadások mértéke és részaránya.  

2.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a hátrányos helyzetű, illetve leszakadó Nógrád megyei térségek 

felzárkózása érdekében támogatja a szakképzés területi adottságoknak megfelelő fejlesztését, a 
szakképzésre, kompetenciafejlesztésre fordítható források bővítését.  

2.4. A Felek vállalják, hogy támogatják azokat a változásokat, amelyek érdemben megkönnyítik a 

szakmai, munkahelyi gyakorlat megszerzését, és a vállalkozások aktív közreműködését a 

szakképzésben.  

2.5. Felek kifejezik elkötelezettségüket, hogy a jövőben Nógrád megyét, mint gazdasági partnert és 

befektetési telephelyet hazai és nemzetközi szinten bemutassák, ismertté tegyék. 

2.6. Felek jelen megállapodást a 2014-2020 tervezési és megvalósítási időszakra kötik. 

Felek az együttműködés tapasztalatait évente értékelik, mely során áttekintik a benne foglaltak 

teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbblépés lehetőségeit. 

 

Salgótarján, 2014. december …. Gödöllő, 2014. december ….. 

 

Skuczi Nándor 

a közgyűlés elnöke 

 

Dr. Tőzsér János 

rektor 

Ellenjegyezte: 

Dátum: …………………………………………… 

 

           …………………………………………… 

aláírás 

 

 

Ellenjegyezte: 

Dátum: …………………………………………… 

 

           …………………………………………… 

aláírás 

 

 

 


