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mint Kutató (külön-külön Fél együttesen Felek) között az alábbiakban részletezett tartalommal és
feltételekkel.
1. Preambulum
Jelen szerződés a fentiekben megadott azonosítószámmal rendelkező szakmai feladat megvalósítása érdekében jött létre. A Felek rögzítik, hogy miután a szerződés tárgya kutatási-fejlesztési
tevékenység, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés f) pontja értelmében a beszerzés a kivételi körbe tartozik, tehát nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.
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2. A szerződés tárgya
2.1. A szerződés szerinti kutatás-fejlesztési feladat
„A nevelési-oktatási programok működtetésének költségigénye” c. kutatás-fejlesztési
feladat lebonyolítása az 1., 3., 5. és 6. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.
2.2. A létrehozandó szerzői mű
Jelen szerződés értelmében Kutató az előző pontban meghatározott kutatás-fejlesztési feladat körében alábbi szerzői jogi védelem alá eső mű elkészítését vállalja.
A mű megnevezése/címe:

„A
nevelési-oktatási
költségigénye”

programok

működtetésének

A mű műfaja:

összegző zárótanulmány, összefoglaló

A mű terjedelme:

minimum 1 ív (40.000 karakter) hosszúságú összegző
zárótanulmány

A szerzői művel kapcsolatos tartalmi és formai szempontokat a szerződés melléklete tartalmazza.
3. A szerződés időtartama
A feladatvégzés kezdete:

2015. július

A feladatvégzés vége:

2015. augusztus 25.

.

Amennyiben a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 azonosítószámú projekt támogatási szerződése
meghosszabbodik, akkor Megrendelő a teljesítés véghatáridejét egyoldalú nyilatkozatával legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
4. Szerzői jogi rendelkezések
4.1. A Kutató a jelen szerződés eredményeként átadott, jogi oltalomban részesülő szerzői művek, szellemi alkotások (a továbbiakban: mű) tekintetében nem tartja fenn rendelkezési
jogát és kijelenti, hogy az elkészítendő művet, kizárólag a jelen szerződés alapján dolgozta ki, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elkészült szerzői művel, szellemi alkotással a Megrendelő saját belátása szerint szabadon rendelkezzen.
4.2. A Felek rögzítik, hogy a Kutató a jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélküli,
határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos, a felhasználás
módjára és mértékére korlátlan (valamennyi ismert felhasználási módon), harmadik személynek – a Kutató külön hozzájárulása és díjazása nélkül – átengedhető felhasználási
jogot enged Megrendelőnek.
4.3. A Megrendelő jogosult a szerzői művet (vagy annak részét) valamennyi ismert felhasználási módon korlátozás nélkül felhasználni, így különösen:





a művet alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül többszörözni;
a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón, alkalombeli korlátozás
nélkül, bárki részére terjeszteni;
a művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezni;
a művet alkalombeli korlátozás nélkül átdolgozni, digitalizálni, bármely nyelvre fordítani, feldolgozni vagy egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, lefordított, feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni;
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a művet – papír alapon vagy digitális formában – adatbázisba, gyűjteménybe felvenni vagy más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az adatbázis, gyűjtemény vagy az összekapcsolás folytán létrejött anyag részeként a jelen
pontban rögzített bármely módon felhasználni;
a művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánosan előadni.

4.4. A Kutató az előző pontokban foglalt kötelezettségvállalásával összhangban vállalja, hogy
az előző pontok szerinti szerzői mű Megrendelő általi felhasználásához esetlegesen szükségessé váló további jognyilatkozatokat megteszi, illetve beszerzi.
4.5. A Kutató szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő mű eredeti alkotás, harmadik személy
szerzői jogát nem sérti. A Kutató köteles az esetleg más műből átvett szövegről, ábráról
és egyéb grafikus ábrázolásról a Megrendelőt tájékoztatni, a kéziratban a forrást feltüntetni és más személy szerzői jogait egyébként is tiszteletben tartani. Ennek elmaradása
esetén mindennemű következményért a Kutatót terheli a felelősség. A Kutató felelős
azért is, hogy a mű ne tartalmazzon minősített adatot.
4.6. A Kutató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján keletkező dokumentációkat, illetve kidolgozandó megoldásokat, bármely eredményeket a saját tevékenységéhez nem
használhatja fel, valamint kötelezettséget vállal, hogy harmadik személyek javára nem
használják fel és nem hozzák mások tudomására.
5. Kutatási díj
A 2. pontban leírt feladatok maradéktalan elvégzéséért a Megrendelő a Kutatónak összesen
Ft (azaz
forint) kutatási díjat fizet.
Az összeg – áfa köteles tevékenyég esetén – tartalmazza a Kutatónak kifizetendő általános forgalmi adót (ÁFA).
A díj kifizetése a feladat elvégzése után, egyszeri alkalommal történik.
A díjat Megrendelő a Kutató bankszámlájára átutalja.
6. Teljesítés
A Kutató a jelen szerződés 2. pontja szerinti művet nyomtatott formában és elektronikusan
(adathordozón) adja át a Megrendelőnek.
A Felek a mű átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő – szerződésszerű teljesítés esetén – a mű átadásától számított 5 napon belül teljesítésigazolást állít ki.
7. A jelen kutatás-fejlesztési szerződés megkötésére azért került sor, mert:
az eseti, nem rendszeres jellegű feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a Megrendelővel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy munkaköri feladatai
között nem szerepel a feladat ellátása, vagy a közalkalmazott munkavégzésre rendelkezésre álló munkaidő-kapacitásába nem fér bele a feladat elvégzése.
a Megrendelő az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt
nem foglalkoztat.
8. Szerződés megszüntetése
8.1. A Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.
8.2. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kutató a jelen
szerződésben meghatározott feladatokat olyan számottevő késedelemmel tudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének a Megrendelő tevékenységi körében történő alkalmazhatóságát nagymértékben zavarja, vagy meghiúsítja, a Megrendelő jogosult gyakoNév:
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rolni az elállás jogát, és meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő a kötbéren felüli
kárát is érvényesítheti.
8.3. Amennyiben a Kutató a feladatokat nem szerződésszerűen teljesíti, a Megrendelő jogosult a Kutatót felszólítani a feladatok 5 napon belüli, a szerződésnek megfelelő teljesítésére. Amennyiben a Kutató a póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen, Megrendelő jogosult gyakorolni az elállás jogát és meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát is érvényesítheti.
9. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
9.1. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy valamennyi, a szerződés
teljesítéséhez szükséges adatot, információt megfelelő időben a Kutató rendelkezésére
bocsátja.
9.2. A Megrendelő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítéshez szükséges releváns információkban bekövetkező változásokról, írásban (e-mailben) a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Kutatót.
9.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésének akadálya nincsen, mással nem
kötött olyan szerződést, amely jelen szerződés megkötésében akadályozná vagy korlátozná.
9.4. A Megrendelő a szerződés teljesítéséhez Kutatónak előleget nem folyósít. A Megrendelő
a Kutatónak azonnali beszedési megbízás kibocsátási jogot nem biztosít. A Felek kijelentik továbbá, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban nincs helye beszámításnak.
9.5. A Megrendelő a kutatási díjat a Kutatónak a számla befogadását követően, a számla kiállításától számított 30 napon belül utalja át. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy amenynyiben a megjelölt támogatási szerződés utófinanszírozása nem a támogatási szerződés
ütemtervében foglaltaknak megfelelően teljesül, úgy a kifizetést legfeljebb 90 nappal elhalaszthatja.
10. A Kutató jogai és kötelezettségei
10.1. A Kutató kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az átadásra kerülő dokumentumokon – mint szerzői műveken – nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását bármilyen módon korlátozná vagy akadályozná.
10.2. A Kutató kijelenti, hogy a szerződés megkötésének akadálya nincsen, mással nem kötött
olyan szerződést, amely jelen szerződés megkötésében akadályozná vagy korlátozná.
10.3. A Kutató vállalja, hogy a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítéséig összeférhetetlenségi akadály nem merülhet fel. Összeférhetetlenség fennállása esetén annak tényéről a
Kutató haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, aki – amennyiben Kutató az összeférhetetlenségi akadály fennállásáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az
összeférhetetlenséget nem szünteti meg – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Összeférhetetlenség fennállása esetén a Kutatónak is joga van a szerződés felmondására.
10.4. A Kutató a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek
megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a vonatkozó jogszabályok betartásával köteles eljárni.
10.5. A Kutató a vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti. A díj minden költségét tartalmazza, a Kutató további költségmegtérítésre igényt nem tarthat.
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10.6. A teljesítés során a Kutató tudomására jutott – a Megrendelővel, illetve a Megrendelő tevékenységével kapcsolatos – adatok, információk, vagyoni értékű szervezési ismeretek,
üzleti titkot képeznek. Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre
vonást von maga után.
10.7. A Kutató a Megrendelő kérésére – vagy szükség esetén annak hiányában is – köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről, különösen





az egyes részfeladatok elvégzését követően;
ha közreműködő igénybe vétele vált szükségessé;
ha újólag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik;
ha új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a kötelezettség teljesítését.

A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a Kutató felelősséggel tartozik.
10.8. A Kutató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nincsen lejárt köztartozása, valamint
nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási vagy kényszertörlési eljárás
alatt.
10.9. A Kutató kijelenti, hogy a szerződés aláírásával vállalja a feladatok ellátása során rá vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályok betartását.
11. Felek jogai és kötelezettségei
11.1. A Felek az adatvédelemről és személyiségi jogok védelméről szóló törvényeket maradéktalanul kötelesek betartani minden olyan adat és információ vonatkozásában, amelyhez
jelen szerződés révén vagy a tárgyalások során hozzájuthatnak.
11.2. Felek megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó díj 25%-ának felel meg.
11.3. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
12. Záró rendelkezések
12.1. Jelen kutatás-fejlesztési szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében az 1999.
évi LXXVI. tv. (szerzői jogról szóló törvény), a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CXII.
tv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról), a 335/2012.
(XII. 4.) Korm. rendelet (a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános
szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről), valamint a magyar polgári jog egyéb rendelkezései az irányadóak.
12.2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés az összes aláírás megtörténte után lép hatályba. Felek kijelentik továbbá, hogy az ezt megelőzően történt teljesítést egyik Fél sem fogadja el szerződésszerűnek.
12.3. Jelen szerződés öt eredeti példányban készült, melyből egy példány a Kutatót, a többi
példány a Megrendelőt illeti meg.
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Alulírott Felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2015. július

.

szervezetiegység-vezető

dr. Kaposi József
Megrendelő

jogi ellenjegyző

pénzügyi ellenjegyző

Kutató

teljesítésigazolásra jogosult

Mellékletek:
1. számú melléklet:

A szerzői művel szemben támasztott tartalmi és formai követelmények

2. számú melléklet:

A nyilvántartásba vételt igazoló okirat (cégkivonat) másolata

3. számú melléklet:

A kutatás-fejlesztési feladat elvárt produktumai

4. számú melléklet:

Aláírási címpéldány

5. számú melléklet:

Ajánlatkérés

6. számú melléklet:

Kutató ajánlata

7. számú melléklet:

Átláthatósági nyilatkozat
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3. számú melléklet
Részfeladat leírása

dokumentumelemzés

Elvárt eredmény,
produktum

elemző
és
tanulmányok
és felvett interjúk

Határidő

Kutatási díj
Nettó

ÁFA

összegző

2015-08-25

600 000

162 000

adatfelvétel
(egyénifókuszcsoportos interjúk)
interjúk leiratainak elkészítése interjú leiratok
(eredeti és magyar nyelven, idegen
nyelvű interjúk magyarra fordítása)
kutatási jelentések (7 ív) és vezetői - nemzetközi gyakorlatok
összefoglaló (1 ív)
leírása (min. 2 szerzői ív)
- elemző tanulmányok
(min. 5 szerzői ív)
- összegző tanulmány
(min. 1 szerzői ív)

2015-08-25

2 800 000

756 000

2015-08-25

700 000

189 000

2015-08-25

2 900 000

783000

7 000 000

1 890 000

Összesen:
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