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1. sz. melléklet
KUTATÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről

………………..……………………………………..  (Megrendelő megnevezése)
Cégjegyzék száma: ………………………………….
Adószáma: …………………………………………..
Bankszámlaszám: …………………………………...
Székhelye: …………………………………………...
Képviselő: ……………………………………………
(továbbiakban: Megrendelő)

másrészről pedig az

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Adószáma: 153-08744-2-41
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01426201-00000000
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Képviselő: Dr. Hudecz Ferenc rektor
(továbbiakban: Egyetem)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

Felek jelen szerződést a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényre hivatkozással kötik meg. Megrendelő a fentiekben jelzett törvény 3. § (1) bekezdése értelmében járulékfizetésre kötelezett belföldi székhelyű gazdasági társaságnak minősül. A 2003. évi XC. tv. 4. § (3) bekezdése alapján Megrendelő - mint járulékfizetésre kötelezett - a jelen szerződésben megjelölt díj erejéig a járulékfizetési kötelezettségének mérséklésére jogosult. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kutatási-fejlesztési tevékenység költségének fedezetéül az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatás nem szolgál. Az Egyetem kijelenti, hogy a fenti járulékfizetési kötelezettség mérséklésének igazolásához esetlegesen szükségessé váló valamennyi nyilatkozatot megteszi.


1./ Kutatás tárgya:
Megrendelő jelen szerződés aláírásával megbízza az Egyetemet, hogy az alábbiakban részletezett kutatási-fejlesztési tevékenységet végezze el. Az Egyetem feladata kutatás elvégzése az alábbiak szerint:

……………………………………………………………………………….

A feladat részletes leírását a szerződés részét képező melléklet tartalmazza.



2./ Határidők:

Az Egyetem vállalja, hogy  

a) a jelen szerződés melléklete …………….. pontjaiban meghatározott kutatási-fejlesztési tevékenységet ……………………………. napjáig elvégzi.

b) a jelen szerződés melléklete …………….. pontjaiban meghatározott kutatási-fejlesztési tevékenységet ……………………………. napjáig elvégzi.

Megrendelő ugyanakkor vállalja, hogy a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kutatási-fejlesztési tevékenység ellenértékeként, számla ellenében ……………,- Ft, azaz …………….. forint (+25% ÁFA) díjat teljesíti az Egyetem fentiekben jelzett bankszámlaszámára az alábbi ütemezésben:

……………………………………………
……………………………………………


3./ Megrendelő kötelezettségei
3.1. A kutatás megkezdéséhez szükséges adatok átadása legkésőbb ………………… napjáig. Ha a Megrendelő e határidőt elmulasztja, az Egyetem a szerződéstől elállhat (9.2. pont), ha azonban elállási jogát nem gyakorolja, a 2. pontban megjelölt határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely az e pontban rögzített határidő és a tényleges adatközlés között eltelt.
3.2. Az 1. pontban rögzített kutatómunka végzése során felmerülő kérdésekről a rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása.


4/ Vállalkozó kötelezettségei
4.1.  A 3.1. pontban foglalt határidő megtartása esetén az Egyetem ………… napjáig -ig köteles átadni a 2. a) pontban részletezett ……………….. A 2. b) pontban részletezett ……………………………… átadási határideje: …………………...
4.2. Megrendelő részéről felmerülő kérdésekről az alkalmankénti konzultáció biztosítása.
4.3. Az Egyetem szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a kutatás eredményének (szolgáltatás) felhasználását megakadályozza vagy korlátozza.


5./ Együttműködés módja:
Szerződő felek kijelentik, hogy a kutatási-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban az együttműködési kötelezettségeiknek az általában elvárható módon tesznek eleget, a kutatás hibátlan teljesítéséhez szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják. 

Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg:

Megrendelő részéről: …………………………………

Egyetem részéről: 
A szerződés teljesítése során az Eötvös Loránd Tudományegyetem ………………….. Kar ………………………………….. Intézet/Tanszék jár el. Kapcsolattartó: ……………………………………..

A felek megállapodnak, hogy az együttműködés során tett nyilatkozataikat bármelyik fél kérésére írásban kell rögzíteni.


6./ Titoktartási záradék:
Felek jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés során tudomásukra jutott üzleti titoknak minősülő információkat csak és kizárólag a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén juttathatnak harmadik személyek tudomására. Továbbá, a kutatás jellegéből adódóan az alábbiakat kötik ki: 

6.1. Az 1. pontban meghatározott kutatásnál alkalmazott módszereket az Egyetem szakmai folyóiratokban publikálhatja és bemutathatja szakmai konferenciákon. A Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül a Megrendelő adatait és a kutatás (számszerű) eredményeit az Egyetem jelen szerződés megszűnését követően sem hozhatja semmilyen formában nyilvánosságra.

6.2. A szerződés teljesítése során (a kutatás eredményeként, vagy annak során keletkezett) rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében a felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a rendelkezés joga a kutatási eredmények átadásától számított 5 évig illeti meg, ezen időtartam alatt az Egyetem a szellemi alkotást  csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti (a 6.1. pontban meghatározott esetek kivételével), a rendelkezési jog időtartama alatt a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

6.3. A kutatási eredmények átadásától számított öt évig a Megrendelőt a rendelkezés joga a 6.2. pont szerinti tartalommal illeti meg, ezen időpontot követően
– a Megrendelő a szellemi alkotást a továbbiakban csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti,
– az Egyetem a szellemi alkotással szabadon rendelkezik.


7./ Kártérítési felelősség
7.1. Az Egyetem a jelen szerződés kapcsán a Megrendelőnek okozott károkért legfeljebb a szerződés szerinti díj erejéig felel. 

7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a kutatás természetéből fakadóan, annak eredményei alapján esetlegesen bekövetkező hátrányokért és károkért az Egyetem kártérítési felelőssége nem áll fenn.






8./ Harmadik személy igénybevétele
Mivel az Egyetem meghatározott eredmény elérésére szerződött, jogosult harmadik személy igénybevételére azzal, hogy az igénybe vett harmadik személy a Társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) 7. § (1) bekezdés t) pontjában foglaltaknak megfelel és erről a Vállalkozó a (18) bekezdés szerinti nyilatkozatot megteszi e szerződésben rögzített teljesítési időpontokban. Az igénybevett személyekről a Vállalkozó a Megrendelőt előzetesen köteles tájékoztatni. Az igénybevett személyekért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga végezte volna el. 


9./ A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik
– a teljesítéssel,
 a teljesítés lehetetlenné válásával,
 a szerződés felbontásával, illetve
 a szerződés megszüntetésével.

9.1. A szerződés – a felek eltérő megállapodása hiányában – a (vég)teljesítéssel megszűnik. A megszűnés azonban nem érinti a 6. pontban foglalt kötelezettségeket.
9.2. A szerződés felbontására elállás esetén kerülhet sor. 
A Megrendelő a szerződéstől bármikor  egyoldalú nyilatkozattal   elállhat, köteles azonban az Egyetem felmerült költségét megtéríteni.

Az Egyetem a 3.1. pontban foglalt határidő elmulasztása esetén – az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – állhat el a szerződéstől, valamint akkor, ha rajta kívül álló ok miatt képtelen a szerződésben vállalt munkát részben vagy teljes egészében elvégezni, ebben az esetben az Egyetem akkor mentesül az elállás folytán bekövetkező esetleges megrendelői kár vagy veszteség megtérítése alól, ha a teljesítés képtelenségről, annak okáról, annak felismerésekor haladéktalanul (azaz lekésőbb 5 munkanapon belül) értesíti a megrendelőt.  Azt a tényt, hogy a teljesítés képtelenség nincs okozati összefüggésben az Egyetem magatartásával az Egyetem köteles bizonyítani. 
Az Egyetem az elállást a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal közli.

9.3. A felek a szerződést  bármikor  közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a Megrendelő a kikötött díjnak csak a már teljesített szolgáltatással arányos részét köteles az Egyetem megfizetni.


10./ Egyéb rendelkezések
10.1. A Megrendelő vállalja, hogy a kutatás eredményének nyilvános felhasználásakor/közlésekor hivatkozik arra, hogy ezt a munkát az Egyetem végezte. 
10.2. Ha a munka szerződés szerinti folytatását a Megrendelő kérésére fel kell függeszteni, vagy az ő hibájából késedelmet szenved, és ez 30 napos időtartamot meghalad, akkor az Egyetem jogosult az addig elvégzett munka ellenértékének kiszámlázására. 
10.3 Az Egyetem szavatol azért, hogy  harmadik személynek nincs olyan joga, amely a kutatás eredményének megrendelő általi felhasználását akadályozza.

10.4. Jelen szerződés magyar nyelven, 5 példányban készült és 4 számozott oldalból áll.

10. 5. Jelen szerződéssel nem érintett kérdésekben a 2003. évi XC. tv. és a Ptk. általános és a kutatási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, ………………………………….



Megrendelő
Egyetem
…………….(név)
(beosztás)
…………….(név)
(beosztás)
…………….(név)
rektor
…………….(név)
dékán/főigazgató



Az Egyetem részéről ellenjegyzem:

						         		………………………………
		                			     			gazdasági főigazgató

