MEGALLAPODAS

amely letrejiitt egyreszrOl a Magyar TudomAnyos Akademia (szelchelye: 1051 Budapest,
Szechenyi Istvan ter 9.; kepviseli: Palinkas JOzsef elnOlc) mint timogatO (a tovabbiakban:
Timogat6),
masreszr61 a Budapesti Milszaki es Gazdasagtudominyi Egyetem (szekhelye: 1111
Budapest, Mtiegyetem rkp. 3-9., intezmenyi azonositO: FI23344; kepviseli: Dr. Peceli Gabor
rektor) mint befogadO intezmeny (a tovabbiakban • BefogadO, Befogad6 Intezmeny)
kOzOtt az alulirott napon es helyen, az alibbi feltetelek mellett:

PreambleIum
Tamogat6 a Magyar Tudomanyos Akademiar61 szOlO 1994. evi XL. tOrveny (a tovabbiakbanMTA tv.) 3. C (1) bekezdese szerint felsOoktatasi intezmenyekkel klitOtt megallapodas alapjan
ezen intezmenyekben tudomanyos lcutatOcsoportokat tarthat fenn, valamint kOzremiikOdhet az
oktatisban es a felsOoktatisi intezmenyekben foly6 doktori (PhD) kepzesben.

I.

TimogatO Altai nyüjtott Mmogaths altalanos celja

Az akademiai Alapszabaly 8. §-a alapjan a tamogatott lcutatOcsoportok letrehozasanak celja
kiemelkedO tudomanyos mithelyek tamogatása nem akademiai intezmenyekben (igy peldiul nem
akademiai kutatOkOzpontok, kutatOintezetek; felsOoktatisi intezmenyek). A tamogatott
lcutatOcsoportok az akademiai Alapszabily 47. § (4) bekezdese alapjan kOzremilkOdnek az
Akademia kOzfeladatainak teliesiteseben, evente jelentest keszitenek eredmenyeikral A Tamogat6
altal kutatOcsoportok reszere az MTAtv. 3. § es 17. §-anak keretei kiizOtt, az akademiai
Alapszabaly 47. § (1) bekezdese szerint palyazat alapjan nyUltott timogatas celja killOnOsen:
magyarországi egyetemeken kiemelked6 kutatisi eredmenyeket eler6 szemelyek

koruli tudomanyos iskolak Icialakitisanak, milkOdesenek, es kutatOi utinpOtlasinak
elOsegitese,
a befogadO intezmeny oktatasi tevekenysegeben tOrten6 aktiv, minThfisegi
egyiittinilkOdes megteremtese;
az akademiai kutatOhilazat es az egyetemek kOzOtti tudomanyos kapcsolatok
erOsitese,
a kutatOmunka hatekonysaganak nOvelese a kutatOi palya kezdeti es kOzepsO
szakaszaban, az oktatási terhek csäkkentesevel;

a TemogatO altal meghaterozottak szerint a kutatOintezeti halOzatban hianyze,
vagy az ottani profilt kiegeszitO, es a magyar tudomanyossagban Ujdonsagot
jelentO kutatasi temak mlivelese.

II.

Megillapodas celja

Az akademiai egyrend 33. § (3) bekezdese szerint lijonnan alapitott es a tovebb anakiid6
tamogatott kutateksoportok elletesa erdekeben a Tamogate) szerzeidest kiit a Befogade)
Intezmennyel. Jelen Megallapodas celja az MTA tv., tovabba az akademiai Alapszabaly es
TJgyrend elObb hivatkozott rendelkezese alapján ezen megallapodas Preambulumanak I.
pontjaban foglaltak vegrehajtasa, a kutates es oktates temogatasa erdekeben azon altalinos elvek
es feltetelek rOgzitese, amelyeket TemogatO es BefogadO az MTA tv. szerinti tamogatott
kutateksoporti rendszer maeldtetese erdekeben keretjelleggel meghataroz.
A Befogad6 Intezmenv kereteiben mlikiidO, a Temogate, altal tamogatott kutatOcsoport
vezeteijevel a Tamogatott Kutateksoportok Irodija (tovabbiakban . TKI) egyedi Tamogatelsi
SzerzOdest kot, amelyben a jelen Megallapodasban rogzitett elveket käteles en-enyesiteni. A
Temogatalsi Szerzeides szOveget az MTA a tamogatesra vonatkoz6 Palyazati Felhivals
mellekletekent kOzzeteszi. A BefogadO Intezmeny szemelyi illomanyaba tartozO kutatOcsoportvezetOnek a Befogace) fele teljesitendei kiitelezettsegeit a Befogack) szabalyozza. A kutateksoport
befogadasehoz vale hozzajarulast es annak felteteleit a Befogad6 a palyazat benyiljtasinak
temogatesa eseten befogadO nyilatkozatban rOgziti, amely a palyazat alapjan a kutatOcsoport
vezetOvel megkOtilitt Tamogatesi SzerzOdessel egyidejiileg lep hatalyba.

III. Tamogatott kutatOcsoportok
A jelen megallapodas szerinti kutatecsoportok a Temogat6 altal az MTA tv., tovibba az
akademiai Alapszabaly es egyrend alapjan Iiiirt palyazat alapjan jonnek letre, illetve
folytatják tovabb miikedesiiket. A tamogatott kutateksoportok letrehozisareil es
megsziinteteser61 az Akademia elnoke &int. A letez6 csoportoknak a Tamogateval fennill6
szerzeidesilk meghosszabbiteseert minden tij periOdusban palyezniuk kell.
Letez6 kutateksoportot — sikertelen palyazat eseten — az Akademia elniikenek clOntese
alapjan a TamogatO a kutateksoport eredmenyei alapjan (palyazati kOrbe sorolhatO
utetamogatis) meghatexozott, csiikkentett mertekii temogatisban reszesitheti..
3)

Az MTAtv. 17. § (3) bekezdese szerint a tamogatott kutateksoport a Tamogate) iranyitasa
alatt elle — kOztestilleti kOltsegvetesi szer y — a Tamogatott KutatOcsoportok Irodajanak (a
tovabbiakban: TKI) szervezetebe tartoze) azon szervezeti egyseg, amelynek alkalmazottai
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nem az Akademia iranyitalsa al4 tartozO intezmenynel vegzik munkâjukat. A jelen
Megjllapodas alapjan yegzett kutatdmunka eredmenyekent keletkez5 publikkiaban a
tamogatott lcutatOcsoport nevet a Timogatisi Szerzadesben meghatarozott mOdon — a
BefogadO nevet is megadva — kOteles feldintetni.
Az akademiai Alapszabily 8. § (2) bekezdese alapjan a tamogatott kutatecsoportok test-tiled
feliigyeletet az Akademiai Kutataintezetek Tanacsa, a kutatOcsoportokkal kapcsolatos
adnainisztrativ teendOket a TKI latja el
Az NITAtv. 21. jl (8) bekezdese alapjin a tamogatott kutatOcsoportnak a TKI allomanyaba
tartoza tagjaira a kazalka1mazottak jogallasinil szOld 1992. evi XXXIII. tärveny es
vegrehajtasi rendeletenek szab4lyait kell alkalmazni.
A tamogatott kutat6csoportok jogosultak kutatistamogatisert
A tamogatott kutatacsoportok a TKI kazremtikddesevel kOthetnek kutatasi szerzOdest.
A 6. es 7. pontok alapjin kiitätt szerzOdesekben a BefogadOt (ideertve annak jogait,
kdtelezettsegeit, erdekeit) erint6 ketelezettseget a kutatOcsoport, illetve a TKI csak a
Befogada egyetertese es elOzetes irasbeli felhataltnazâsa alapjjn villalhat.
Az akademiai Ugyrend 33.§ (4) bekezdese alapjan a tamogatott kutatacsoportok lokelesek
munkajultrOl evente az Akaderniai KutatOintezetek Tanácsa reszere beszimolet kesziteni,
amely a kutatScsoportok tudominyos eredrnenyesseget es teliesitmenyet az evenkenti
jelentesek es ellenarzesek, tovâbba az illetekes akademiai testuletek velenaenye alapján
ertekeli.
IV.
1)

Feick jogai es keptelezettsegei

BefogadO vallalja, hogy amennyiben a pilyizat benplitisat timogatni kivanja:
a) A TamogatO altal tamogatott kutatOcsoport tamogatisara ldirt palyazat benvilitasahoz a
palyazo kutatOcsoport reszere — a Palyãzati klirisban kOzzetett minta alapulvetelevel
elkeszitett, a reszletes felteteleket tartalrnazO, es a tamogatsi cildus ichitartama alatt vissza
nem vonhatO — Befogad6 Nyilatkozatot allit ki, amelyben kiitelezettseget vallal arra,
hogy:
— A kutatOcsoport eredmenyes

milkOdesehez, illetve a tamogatas hatekony

felhasznalasahoz sziikseges

a IV.1.b pontban reszletezettek szerinti -

infrastrukturilis hatteret a jelen megillapodasnak es a vonatkozO jogszabalyoknak
megfelel6en, a kutatOcsoporti tamogatis felhasznâlasâhoz sziikseges es indokolt
mertekig teritesmentesen biztositja.

3

— Gondoskodik a mar tamogatast elnyert kutatOcsoportokkal kapcsolatban a BefogadO
Nyilatkozatban vallalt kikelezettsegek tellesitesera a BefogadO Intezmeny atalakulisa,
kszen-ezese vagy jogutedlassal tOrten6 megszUnese eseten, amennyiben ezt jogszabaly
nem korlatozza.
A palyazO kutatOcsoport mindenkori vezetOjevel a teljes tamogatast idd alatt
foglalkortatisra iranyulO jogviszonyt (pl. keizalkalmazotti, megbizasos) tart fenn,
kiveve, ha a kutatOcsoport vezetOje ezen jogviszonyat megskinted, vagy ha a
jogviszony fenntartasa a BefogadO Intezmenyt61 nem elvarhatO, igy ha a
kOzalkalmazotti jogviszonyt a BefogadO Intezmeny sziinteti meg Osszeferhetetlenseg
miatt azonnali hatallyal, vagy rendkiviili felmentessel, illetve rendes felmentessel a
kozalkalmazottak jogallasked sz616 1992. evi XXXIII. tänty 30. § (1) bekezdes c)
pontja alapjan, illetOleg ha birmely munkavegzesre iranyuk jogviszonyt a Befogad6 a
kutatacsoport vezetOnek felr6hatO okb61 sziintet meg, vagy jogszabaly illetve kozjogi
szen-ezetszabilyozo eszkOz rendelkezese alapjan kell megsziintetnie, vagy az a
Befogad6 Intezmeny jognyilatkozata nelldil megsztinik (a kutatScsoport vezet6 halka
eseten, vagy ha tOrveny igy rendelkezik). A jogviszony fenntartasara vonatkozO
kOtelezettseg megtartottnak tekintendd akkor is, amennyiben a kOzalkalrnazotti
jogviszony birmely egyeb okbdl tOrten6 megskintetese mellett a Befogad6 Intezmeny
szerzOdeses jogviszony letesitesere tesz ajinlatot a kutatOcsoport vezetOjenek a
kutatOcsoport-vezetOi munkavegzesre. A jogviszony megsainese eseten a felek
egytittmlikeidnek a kutateksoport vezetOjenek csereje, ennek hianvaban a
kutatOcsoport megsziintetese erdekeben.
A kutatficsoport feladatainak ellatasara foglalkortatott, a TKI-val kOzalkalmazotti
jogviszonyban alk kOzalkalmazottakat fogadja oly mfidon, hogy a kutatOcsoport
munkavegzesere kijelolt helyisegekben es eszkOzOkein munkat vegezhetnek.
Tudomasul veszi, hogy a munkavegzes itanyftisara a kutatOcsoport-vezetO jogosult
(osszhangban a vonatkozO jogszabalyokkal, a TKI es a BefogadO Szervezeti es
MelkOdesi szabalyzataval, a BefogadO egyeb bels6 szabalyzataival), tudomasul veszi
tovabbi, hogy a kutatacsoport tagjai felett a munkaltatei jogok gyakorksara (ItillOnes
figyelemmel a foglalkortatasi jogviszony ktesitesere es megskintetesere) a TKI
igazgatdja a kutatOcsoport vezetOjenek javaslattetele figyelembevetelevel jogosult.
Biztositja, hogy a BefogadOval klizallcalrnazotti jogviszonyban allo kutatOcsoportvezetak — a kutatasi feladatok szem elOtt tartisival — koordinalials a TKI-val
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jogviszonyban all6 kiizalkalmazottaknak a Befogad6 oktatasi feladataiba a jelen
megallapodas VII. pontja szerinti bevonisat.
Befogade vallalja, bogy a kutatOcsoport publikicias eredmenyeit feiviszi a Magyar
Tudomanyos Miivek Tara (MTMT) adatbazisba, a kutatOcsoportot megjekike az
MTMT altal meghatirozott mOdon. Jelen megallapodas ertelmeben a kutatricsoport
publikacins eredmenye is mmden olyan publikacia, amelyben legalabb egy szerzänel a
kutatricsoport neve feltiintetesre kerill. Az akaderniai timogatás szempontjdhOl az a
publikiciO szâmolhatO el a kutatricsoport teljesitmenyekent, amelyben az akaderniai
kutatOcsoport neve felriintetesre kerill.
b) BefogadO illetekes Kara a kutatOcsoportok miikedesehez sziikseges felteteleket a
ktivetkezelli szerint biztositja:
A kutatOmunka vegzesehez teritesmentesen biztositja a BefogadO Nyilatkozatban
felsoroltakat:

helyisege(ke)t,

azok

blitorzatat,

takaritasat,

karbantartasat,

vale folyamatos ellatasat, telefon- es internet kapcsolridast, ekezmiiszolg altatasokkal
.
mail cim hasznalat, a kutatashoz sziikseges akademiai tulajdonii thrgyi eszkOzOk
bizionsagos elhelyezesi es maiidesi, örzesi felteteleit (a palyáz6 es a Befogad6 a
Befogathi Nyilatkozat mintiban megadottakhoz kepest reszletesebb felteteleket is
megadhat). A TKI — a tamogatott kutatricsoport ktiltsegvetese terhere - a telefon- es
internetforgalom kältseget kiallitott szamla alapjin a Befogad6 illetekes Kara szamara
megteriti.
A Befogad6 — egyetertese eseten- a kutatOcsoport-vezeta keresere es annak
koordinalisival biztositja a BefogadO allominyAba tartozO, a kutatasi ten,
megvalesitas6ban egyiittintilthc16 a kutatisi segederanek (nem

oktat6i-kutatai

munkakiirben foglalkortatottak) kiizremiiktideset. A tobbletfeladat ellatisaert a TKI
annak ellenerteket — a kutathcsoport kOltsegvetesenek terhere — Befogada reszere
megteriti.
BefogadO nem biztositja a TKI illomanyaba tartozO kiizalkalmazottak reszere azon
juttatasokat, amelyek biztositisa a kiizalkalmazottak jogillasartil sz616 1992. evi
XXXIII. tiirveny alapjan a munkiltatt) ithltsegevetesi szer y lthtelessege, vagy szabad
merlegelesen alapuje diintese (ideertve a cafeteria kerebe tartozO, jogszabilyban
meghatârozott juttatasokat, munkiltatei hozzajârulasokat). Ugyanakkor leheteive teszi
a tamogatott kutatOcsoportban foglalkortatott kiizalkalmazottak reszere a BefogadO
kOzalkalmazottai szamâra rendelkezesre .a116 jeleti, szocialis,
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pihenesi cell)

letesitmenyeknek a Befogad6 allomanyaba tartozara vonatkoz6 feltetelek szerinti
igenybe vetelet.
Befogad6 garantalja, hogy a TKI tulajdonaban level es a Befogadd helyisegeben
elhelyezett targyi eszkiinik nyilvantartasaval, leltarozasival es selejtezesevel
kapcsolatos feladatok ellitasaban munkatarsai a szamviteli ttirveny elOirasainak
megfelelnen a TKI-val egytittrntikOdnek.

c) Befogadd vallalja, hogy a jelen szernides szerinti kutadicsoportok Befogad6nal doktori
kepzesben reszt vevO tagjait a vonatkoz6 jogszabalyok es a Befogad6 belsO szabilyozasa
szerinti, ktiltsegteritesre vonatkoz6 kedvezmenyek odaitelese során — amennyiben erre a
jogszabálvok es belsO szabalvzatai lehetOseget nylajtanak — eleinvben reszesiti.

2)

Tamogat6 hozzajarulasat adja ahhoz (vallalja), hogy:
A Befogad6 altal befogadO nvilatkozattal tamogatott, a Tamogat6 iltal kiirt palyazaton
nvertes kutatOcsoport vezeteljevel a palyazati kiirasban, illetve jelen megallapodisban
foglaltak szerint a TM tamogatasi szerzOdest
A tamogatott kutatácsoportok TKI âllomanyn ktizalkaltnazottai a Befogad6
kOzalkalmazottaival azonos feltetelekkel — a kutatticsoport-vezetO koordinalasaval es
felelOssegvallalasaval — esetenkent, amennyiben a Befogad6 en igenvli, reszt
vehessenek a Befogad6 altal villalt Elise)" szerzeideses munkakban. A tobbletfeladatok
ellatasaert jar6 dijazisnak a TKI ktizalkalmazottak reszere ttirten6 megteritese a
Befogad6 feladata. Az ekibbiek szerinti szerzOdeses lcutatasokban ktizremliktid6 TM
allomany6 kOzalkalmazottak kOzremdkOdeseert a TKI sem munkajogi, sem polgari
jogi felelOsseget nem vallal.
Ha Befogad6 a TamogatO altal tamogatott kutatdcsoport kOzremiiktidesevel mas
pilyazati eljaras kereteben palyazatot nyer, az ez utObbi palyazaton elnyert (nem
tamogatott Itutat6csoporti) tamogatast a Befogad6 a ra ervenyes bels6 szabalyozas es a
vonatkoz6 tamogatasi szerzekles szerint hasznalia fel.
A jelen pont 2. bekezdese szerint lualsO szerzeideses munkahoz, valamint a fend 3.
bekezdesben emlitett tamogatas terhere beszerzett Carpi eszkOzOk a Befogade)
rulajdonit kepezik es a befogad6 intezmeny leltaraban kell nyilvantartani. A jelen pont
. t a fend 3. bekezdesben
2. bekezdese szerint kulso szerzeideses munkak, valarrun
emlitett egyintrniiktides soran keletkez6 szellemi tulajdonnal kapcsolatban a VI. pont
tendelkezeseit kell betartani.
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Amennyiben a jelen

pont szerinti krils6s szerzOdeses munkakban, illetve

palvazatokban a TKI kOzrennikOdese is sziikseges, e kutatas vonatkozasaban a
Befogadia es a TKI kithin szerzCidest kot.
Ha a kutathcsoport vezet6je a TamogatO altal tamogatott kutathcsoportkent
kutatasfejlesztesi palyazaton (ide nem ertve a Tamogat6 Altai tamogatott
kutat6csoport lêtrehozasara kiirt palvizatokat) indulni kivan, erre a TKI-val kiatiitt
timogatisi szerzOdesben, tovabba a Befogacknal fennill6 kOtelezettsegeinek,
feladatainak veszelyeztetese nelkill, a III. 7-8. pontjainak betartasival jogosult. A
palvazatokon tervezhet6 rersikOltseget a TKI — számla elleneben — a Befogadd reszere
atutalja. Ezen palvazattal clnyert tamogatas terhere beszerzett targyi eszkOzOk a TKI
tulajdonat kepezik es a TKI leltariban kell nyilvantartani. A jelen pontban emlitett
munka soran keletkez6 szellemi tulajdonnal kapcsolatban a VI. pont rendelkezeseit
kell betartani.
A BME bels6 szabalyozásait (elsosorban a vagyonvedehni-rendeszeti, munka-,
kOrnyezet- es talzvedelmi es informatikai biztonsigi elOirasait) a kutatácsoport
infikOdese soran kOteles betartani.
— A TKI gondoskodik anal, hogy a kutatecsoport-vezet6 a kutat6csoport felett a
szilkseges munkairanyinii jogkOrekkel rendelkezzen.

V.

TAmogatott Itutatecsoporti pilyazati tamogaMsbed beszerzett targyi eszlaiziik

Az akaderniai tamogatott kutatOcsoporti palyazati timogatasb61 beszerzett targyi eszkOzOk a
Magyar Tudomanyos Akademia tulajdonat kepezik, azokat a Tamogatott Kutanksoportok
Irodijanak leltaraban kell nyilvantartani. A meglev6 targyi eszkózOk leltározisat a szamviteli
elCairasoknak megfelekien a TKI es a Befogad6 gazdasagi feladatot ellada szervezetenek vezet6i.
egyeztetik. A targyi eszkOzOk valtozasar61 a TKI negyedevente irasban tajekortatja a BefogadOt.

VI.

Szellemi tulajdon kezelese

I, A befogadott kutatOcsoportnak a Tamogat6 altal a jelen megallapodas alapjan fmanszirozott
kutat6munkija kereteben keletkezett szellemi tulajdon hasznositasa soran a nevfeltiintetes jogara
tekintettel BefogadOt es az MTA Tamogatott Kutadicsoportok Irodaját is fel kell dantemie.
A fend kOrben vegzett munka eredmenyekeppen kepz6d6 szellemi tulajdonnal kapesolatos
diantesek targyaban a Befogarldnak es a TKI-nak a konkret szellemi termekre vonatkoz6
megallapodast kell kiitnie, a vonatkoz6 jogszabalyokat, a BefogadO, a TimogatO es a TKI szellemi
tulajdon kezelesevel kapcsolatos szabalyozisait tovabba a BefogadOnak a szellemi termek
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letrejOtteben a kutatOcsoport fenntartasahoz vale) hozzajarulis titian terten6 kOzremiikOdeset is
figyelernbe vent.
A IV.2. pont 2. bekezdeseben meghatarozott munka eredmenyekeppen letrejO y6 szellemi
tulajdon tulajdonjoga a Befogad6t illeti meg.
A IV.2. pont 3. es 6. bekezdeseben reszletezett munkak eredmenyekeppen letrejO y6 szellerni
tulajdonnal kapcsolatban a VI.1. pont rendelkezesei az iranyadOk.
A felek egymas szellemitulajdon-kezelesi szabalyozasait a malsik fel reszere elözetesen atadjak es
en a kOrtilmenyt a jelen szerzOdes alairasaval elismerik.

VII. OktatAsi munka
Felek megallapodnak abban, hogy a tamogatott kutatOcsoport TKI illomanyti kutatai —
tudomanyos kutatOi munkajuldial osszhangban - az illetekes tanszek, intezet, kar yezetOjenek
felkerese eseten - a kutatOcsoport vezetOjenek iranymutatisa alapjan kulon terites nelkill kOtelesek
reszt venni legfeljebb heti 4 Ora munkaid6-keretben a hallgatOi jogviszonyhoz kOtOtt
(iskolarendszerli) egyetemi oktatasban.
BefogadO villalja, hogy a TKI azon kOzalkalmazott kutatOcsoporti tagjait, akik BefogadOnal
fOallisti oktat6i jogviszonyban allnak, a munkaltatOi joggyakor16 dOntese eseten, a hatalyos
felsOoktatasi tOry eny altal biztositott merteltig oktatasi ic16 kedvezmenyben reszesiti.

VIII. A megillapoclas hatalya

Jelen megallapodist a felek hatarozatlan idore kook azzal, hogy an barmelyik fel a misik
felhez igazolt mddon eljuttatott, egyoldalti irasbeli nyilatkozattal, 60 napos felmonclasi
idovel felmondhatja. A felmondas nem erinti a felmondas kOzlesenek idOpontjaban mar
miikOdO, vagy miikOdeset meg meg nem kezdO, de befogadOi nyilatkozattal mar rendelkez6
kutatOcsoportok y onatkozisaban a jelen megallapodas, a befogad6i nyilatkozat es a
tamogatalsi szerzOdes alapjan BefogadO altal vallalt kOtelezettsegeket, kiveve, ha a
tamogatott kutatOcsoport szerz6desszena milkOdeset szolga16, a II. pontban hivatkozott
megallapodasok valamelyike — nem a BefogadO rendes felmondasa okan — megsninik.
A jelen megallapodas az 1) pontban foglaltakon nil megsziinik tovabba:
Felek birmelyikenek joguted nelkill tOrten6 megszfinesevel.
A szerzOdest barrnelyik fel rendkiviili felmondassal, azonnali hatallyal megsziintetheti a
masik felhez cimzett, igazolt mOdon eljuttatott, egyoldalti nyilatkozattal, amennyiben a
8

masik fel a szerzeidesbeil ered6 lenyeges kOtelezettseget snlyosan megszegi. Ez esetben a
szerzOdesszegest elkOvet6 fel a masik fellel szemben a Polgari TOrvenykOnyvreil sz616
1959. evi IV. tOrveny (tovabbiakban: Ptk.) szerinti kirteritesi feleleisseggel tartozik.
Befogad6nak a tamogatott kutat6csoporti palyázatolthoz kiadott befogadOi
nyllatkozataban foglaltak nem, vagy nem megfele16 tellesitese jelen megillapodas
szerinti snlyos szerzOdesszegesnek minOsiii. A felmondas eldtt a masik felet a
szerzOdesszerti teljesitesre megfele15 hatarid6 lcinazese y el fel kell szelitani.

3)

jelen megallapodist elsOkent a 2014-ben kOzzetett palyazati kiiras alapjan nvertes
kutat6csoportok eseten kell alkalmazni.

Felek a jelen megallapodast mint akaratukkal rnindenben megegyez6t, helybenhagy6lag alairtak.

Budapest, 2014. „ OI -Q-2.."
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