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14/2005. (X. 27.) számú rektori utasítás
az innovációs járulék terhére kötött kutatási és kutatás-fejlesztési szerződések előkészítésének és megkötésének szabályairól


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§ (1) bekezdés a) pontja  alapján a rektor az SzMSz 26. § (1) bekezdésében foglalt utasítási jogkörében eljárva figyelemmel a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kti.) rendelkezéseire az alábbiakat rendeli el:


A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed az Egyetemtől a Kti. 4. § (3) bekezdése alapján megrendelt kutatási és kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére kötött kutatási, kutatás-fejlesztési szerződésekre (a továbbiakban: kutatási szerződés).

	Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott kutatási szerződés mintáját a jelen utasítás melléklete tartalmazza.


	A kipontozott szövegrészek értelemszerű kitöltésétől eltekintve a melléklet szerinti mintaszerződés rendelkezései (rögzített rendelkezések) nem módosíthatóak.



A kutatási szerződés megkötésének szándékát a kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenység megkezdését megelőző 15 nappal a Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs Központ (a továbbiakban: TPIK) részére az érintett kar vezetője az aláírásra előkészített, a jelen utasítás mellékletében meghatározott mintaszerződéssel mindenben megegyező és a megrendelő gazdasági társaság által már aláírt szerződés négy példányban történő megküldésével köteles bejelenteni.

	A bejelentést követően a TPIK ellenőrzi, hogy az aláírásra megküldött kutatási szerződés rendelkezései és a jelen utasítás mellékletében meghatározott mintaszerződés rögzített rendelkezései egyeznek-e.


	Eltérés esetén a TPIK haladéktalanul felhívja az érintett kart, hogy az eltérés okának írásbeli indokolását a TPIK és a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály (a továbbiakban: JIHO) részére nyújtsa be, egyidejűleg az eltérések jogi minősítése céljából felterjeszti a szerződést JIHO részére.


	Amennyiben a JIHO értékelése szerint az eltérések káros következménnyel nem járnak, illetve ha az írásbeli indokolás alapján elfogadhatóak, értesíti a TPIK-t a kutatási szerződés aláírható voltáról, ellenkező esetben a kutatási szerződést útmutatásai alapján ki kell javítani.



Amennyiben a Kar a jelen utasítás 1.sz. mellékletében szereplő mintaszerződéstől el kíván térni, úgy indokolással ellátott módosítási vagy kiegészítési javaslatát elektronikus formában haladéktalanul továbbítja a TPIK részére, amely azt elektronikus formában állásfoglalás céljából megküldi a JIHO részére.

	A JIHO 8 napon belül köteles állásfoglalását meghozni és arról a TPIK-t és az érintett kart tájékoztatni. A tájékoztatás alapján irányadó eljárásra a 3. § (4) bekezdésben foglaltak irányadóak.



A kutatási szerződés aláírására kizárólag a rektor, távollétében az oktatási és tudományos rektorhelyettes és az érintett kar vezetője együttesen jogosult, a szerződés érvényességéhez gazdasági főigazgató vagy helyettesének ellenjegyzése szükséges.

	A kutatási szerződés teljesítése mindaddig nem kezdhető meg, amíg a szerződés mindkét fél által aláírásra nem került.


	Az aláírt szerződés négy példányából két példányt a TPIK visszatart, amelyből egy példányt nyilvántartásba helyez, egy példányt pedig a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság részére továbbít. A további két példányt az érintett kar részére vissza kell küldeni, amely ezek közül egy példányt a megrendelő gazdasági társaság részére továbbít.


	A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság példánya mellé kutatási szerződések mindenkor hatályos önköltségszámítási szabályzat szerinti a jelen utasítás 2. sz. mellékletében szereplő költségtervét is csatolni kell. Ennek alapján a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság a munkaszámot hivatalból adja ki.




A jelen utasítás 2005. november 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.



Budapest, 2005. október 27.



Dr. Klinghammer István
egyetemi tanár, rektor


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. Klinghammer István 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
2. sz. melléklet
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM



 
Utalványkód:


kar
Körzet:


 
Munkaszám:


szervezeti egység



 KUTATÁSI SZERZŐDÉSEK
elő- és /utó/ kalkulációs lapja
A munka megnevezése: 
A munka időtartama, várható elszámolási határideje:



A tevékenység SzJ, VTSz száma: 
Áfa mértéke (%):






Megnevezés
 
Összeg Ft
 1.1    Illetmény
 
 
 1.2    Szerzői jogvédelem alá tartozó megbízási díjak
 
 
 1.3    Egyéb megbízási díjak
 
 
 1.4    Túlmunkadíj (túlórák),  keresetkiegészítés
 
 
 1.5    Jutalom
 
 
 1.    Bér jellegű kiadások összesen
 
                                    -    
 2.     Egyéb személyi kiadás
 
 
 1+2   Személyi kiadások összesen
 
                                    -    
 3.1    TB járulék (29%)
 
 
 3.2    Egészségügyi hozzájárulás (1 950 Ft)
 
 
 3.3    Munkaadói járulék (3%)
 
 
 3.    Munkáltatót terhelő járulékok összesen
 
                                    -    
 4.1    Készlet beszerzés
 
 
 4.2    Szolgáltatási és egyéb kiadások
 
 
 4.    Közvetlen dologi kiadások összesen
 
                                    -    
 5.    Közvetlenül elszámolt (kész) kiadás (1+2+3+4) 
 
                                    -    
          Rezsi költség (16. sor 8. %-a)
 
                                    -    
          Kezelési költség  (16. sor 2%-a)
 
                                    -    
          Kari elvonás  (16. sor…..  %-a)*
 
 
 6.    Közvetett költség
 
                                    -    
 7.    Közvetlen és közvetett költségek összesen (5+6)=100%
 
                                    -    
 8.      Alvállalkozói kiadás
 
 
 9.      Tartalék
 
 
10.   Költségvetési befizetések alapja (7+8+9) (12. sor 85 %a)
 
                                    -    
11.    15 %-os befizetési kötelezettség  (12. sor 15 %-a)

                                    -    
12.   ÁFA alap (10+11)=100%
 
                                    -    
13.    Áfa %  (12. sor 25 %-a vagy 15 %-a)
 
                                    -    
14.   Szerződés bruttó összege (12+13) KIADÁS összesen:
 
                                    -    
15.   BEVÉTEL (= 14. sor)
 
 
                * Kar döntése szerinti %                 
Controll:

                                    -    
          A kalkulációt készítette: ………………………………..     
                                                                          készítő



A kalkulációt ellenőrízte: …………………………………



                                                                kari gazdasági vezető




 
 
 

Megbízott szervezeti egység vezetője


Budapest, 200      év                        hó       nap





Látta, felülvizsgálta,  központi nyilvántartásba vette:
 
 
 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi Osztály


