2. számú melléklet – Kereset-kiegészítés, illetve megbízási szerződés minták
Kereset kiegészítés klinikai kutatásban való részvétel elvégzésére -minta közalkalmazotti
jogviszonyban álló vizsgálatvezető által történő eseti kutatási tevékenység ellátása esetén
Iktsz:
KERETMEGÁLLAPODÁS –
KERESET - KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓAN NEM OKTATÁSI FELADAT:
KLINIKAI KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELVÉGZÉSÉRE
A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13) mint munkáltató megbízza az
SZTE ……… Kar és/vagy……...………………………………………………… szervezeti
egységnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
név …………………………….………………
adóazonosító jel:…………..……………… munkakör:………………………………………
személyt az SZTE ……… Kar és/vagy ……...………………………………… szervezeti
egységben ellátandó a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok
elvégzésével:
1. Feladat megnevezése: klinikai vizsgálatban vizsgálatvezetői feladatok végzése.
2. A feladat elvégzésének ideje: 201….………… hó……naptól határozott időtartamra: a

vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig, vagy a Szponzor és a Szegedi
Tudományegyetem között létrejött klinikai vizsgálati szerződés (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) egyéb okból történő megszűnéséig tart. Jelen keretszerződés
megszűnéséről a Szegedi Tudományegyetem írásban értesíti közalkalmazottat.
3. A feladat részletes leírása: a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban vizsgálatvezetői
feladatok végzése.
4. A közalkalmazottat a klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az

alábbi bruttó díjazás illeti meg:
<pénzügyi táblázat helye>
Közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint
változhat, illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása
előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
Közalkalmazott továbbá tudomásul veszi, hogy a kereset-kiegészítés összege a klinikai
vizsgálatok sajátosságaival összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások,
stb.) változhat, annak pontos alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás
képezi.
A közalkalmazott részére kifizetett eseti kereset-kiegészítés összegének alapja a megbízó /
kötelezettségvállaló által aláírt teljesítésigazolás. Ezen teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a közalkalmazott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést
megkötő Szponzor és a Szegedi Tudományegyetem között megtörtént elszámolás és Szponzor
5.
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által kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés
a Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
6. Kifizetés időpontja a teljesítés igazolást követő hónapban a havi számfejtéssel együtt
történik.
Megterhelendő témaszám:…………………………………
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………….…………
név:
ellenjegyző1
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
………………………………………
…………………………………
közalkalmazott

név:
megbízó/kötelezettségvállaló

Nyilatkozom, hogy az átmeneti többletfeladat nem tartozik a közalkalmazott munkaköri
feladatai közé, a többletfeladat elvégzését jóváhagyom:
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………..…………….
……………………………………
név:
közvetlen munkahelyi vezető

név:
munkáltatói jogkör gyakorló2

gazdasági szervezet főigazgatójának ellenjegyzése is szükséges amennyiben Rektor a munkáltatói jogkör
gyakorló
2
Rektor esetén kari Dékán aláírása is szükséges.
1

2

Kereset kiegészítés klinikai kutatásban való részvétel elvégzésére -minta állományon belüli
vizsgálóorvos által történő eseti kutatási tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz.:
KERETMEGÁLLAPODÁS –
KERESET - KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓAN NEM OKTATÁSI FELADAT:
KLINIKAI KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELVÉGZÉSÉRE
A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13) mint munkáltató megbízza az
SZTE ……… Kar és/vagy……...………………………………………………… szervezeti
egységnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
név …………………………….………………
adóazonosító jel:…………..……………… munkakör:………………………………………
személyt az SZTE ……… Kar és/vagy ……...………………………………… szervezeti
egységben ellátandó a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok
elvégzésével:
1. Feladat megnevezése: klinikai vizsgálatban vizsgálóorvosi feladatok végzése.
2. A feladat elvégzésének ideje: 201….………… hó……naptól határozott időtartamra: a

vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig, vagy a Szponzor és a Szegedi
Tudományegyetem között létrejött klinikai vizsgálati szerződés (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) egyéb okból történő megszűnéséig tart. Jelen keretszerződés
megszűnéséről a Szegedi Tudományegyetem írásban értesíti közalkalmazottat.
3. A feladat részletes leírása: a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban vizsgálóorvosi
feladatok végzése.
4. A közalkalmazottat a klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az

alábbi bruttó díjazás illeti meg:
<pénzügyi táblázat helye>
Közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint
változhat, illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása
előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
Közalkalmazott továbbá tudomásul veszi, hogy a kereset-kiegészítés összege a klinikai
vizsgálatok sajátosságaival összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások,
stb.) változhat, annak pontos alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás
képezi.
A közalkalmazott részére kifizetett eseti kereset-kiegészítés összegének alapja a megbízó /
kötelezettségvállaló által aláírt teljesítésigazolás. Ezen teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a közalkalmazott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést
megkötő Szponzor és a Szegedi Tudományegyetem között megtörtént elszámolás és Szponzor
által kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés
a Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
6.
Kifizetés időpontja a teljesítés igazolást követő hónapban a havi számfejtéssel együtt
történik.
5.
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Megterhelendő témaszám:…………………………………
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………….…………
név:
ellenjegyző1
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
………………………………………
…………………………………
közalkalmazott

név:
megbízó/kötelezettségvállaló

Nyilatkozom, hogy az átmeneti többletfeladat nem tartozik a közalkalmazott munkaköri
feladatai közé, a többletfeladat elvégzését jóváhagyom:
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………..…………….
……………………………………
név:
közvetlen munkahelyi vezető

név:
munkáltatói jogkör gyakorló2

gazdasági szervezet főigazgatójának ellenjegyzése is szükséges amennyiben Rektor a munkáltatói jogkör
gyakorló
2
Rektor esetén kari Dékán aláírása is szükséges.
1

4

Kereset kiegészítés klinikai kutatásban való részvétel elvégzésére -minta állományon belüli
vizsgálati gyógyszerész által történő eseti kutatási tevékenység ellátása esetén

Ikt.sz.:
KERETMEGÁLLAPODÁS –
KERESET - KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓAN NEM OKTATÁSI FELADAT:
KLINIKAI KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELVÉGZÉSÉRE
A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13) mint munkáltató megbízza az
SZTE ……… Kar és/vagy……...………………………………………………… szervezeti
egységnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
név …………………………….………………
adóazonosító jel:…………..……………… munkakör:………………………………………
személyt az SZTE ……… Kar és/vagy ……...………………………………… szervezeti
egységben ellátandó a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok
elvégzésével:
1. Feladat megnevezése: klinikai vizsgálatban vizsgálati gyógyszerészi feladatok végzése.
2. A feladat elvégzésének ideje: 201….………… hó……naptól határozott időtartamra: a

vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig, vagy a Szponzor és a Szegedi
Tudományegyetem között létrejött klinikai vizsgálati szerződés (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) egyéb okból történő megszűnéséig tart. Jelen keretszerződés
megszűnéséről a Szegedi Tudományegyetem írásban értesíti közalkalmazottat.
3. A feladat részletes leírása: a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban vizsgálati
gyógyszerészi feladatok végzése.
4. A közalkalmazottat a klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az

alábbi bruttó díjazás illeti meg:
<pénzügyi táblázat helye>
Közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint
változhat, illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása
előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
Közalkalmazott továbbá tudomásul veszi, hogy a kereset-kiegészítés összege a klinikai
vizsgálatok sajátosságaival összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások,
stb.) változhat, annak pontos alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás
képezi.
5.
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A közalkalmazott részére kifizetett eseti kereset-kiegészítés összegének alapja a megbízó /
kötelezettségvállaló által aláírt teljesítésigazolás. Ezen teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a közalkalmazott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést
megkötő Szponzor és a Szegedi Tudományegyetem között megtörtént elszámolás és Szponzor
által kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés
a Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
6.
Kifizetés időpontja a teljesítés igazolást követő hónapban a havi számfejtéssel együtt
történik.
Megterhelendő témaszám:…………………………………
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………….…………
név:
ellenjegyző1
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
………………………………………
…………………………………
közalkalmazott

név:
megbízó/kötelezettségvállaló

Nyilatkozom, hogy az átmeneti többletfeladat nem tartozik a közalkalmazott munkaköri
feladatai közé, a többletfeladat elvégzését jóváhagyom:
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………..…………….
……………………………………
név:
közvetlen munkahelyi vezető

név:
munkáltatói jogkör gyakorló2

gazdasági szervezet főigazgatójának ellenjegyzése is szükséges amennyiben Rektor a munkáltatói jogkör
gyakorló
2
Rektor esetén kari Dékán aláírása is szükséges.
1
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Kereset kiegészítés klinikai kutatásban való részvétel elvégzésére -minta állományon belüli
vizsgálati nővér által történő eseti kutatási tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz:
KERETMEGÁLLAPODÁS –
KERESET - KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓAN NEM OKTATÁSI FELADAT:
KLINIKAI KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELVÉGZÉSÉRE
A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13) mint munkáltató megbízza az
SZTE ……… Kar és/vagy……...………………………………………………… szervezeti
egységnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
név …………………………….………………
adóazonosító jel:…………..……………… munkakör:………………………………………
személyt az SZTE ……… Kar és/vagy ……...………………………………… szervezeti
egységben ellátandó a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok
elvégzésével:
1. Feladat megnevezése: klinikai vizsgálatban vizsgálati nővéri feladatok végzése.
2. A feladat elvégzésének ideje: 201….………… hó……naptól határozott időtartamra: a

vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig, vagy a Szponzor és a Szegedi
Tudományegyetem között létrejött klinikai vizsgálati szerződés (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) egyéb okból történő megszűnéséig tart. Jelen keretszerződés
megszűnéséről a Szegedi Tudományegyetem írásban értesíti közalkalmazottat.
3. A feladat részletes leírása: a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban vizsgálati nővéri
feladatok végzése.
4. A közalkalmazottat a klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az

alábbi bruttó díjazás illeti meg:
<pénzügyi táblázat helye>
Közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint
változhat, illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása
előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
Közalkalmazott továbbá tudomásul veszi, hogy a kereset-kiegészítés összege a klinikai
vizsgálatok sajátosságaival összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások,
stb.) változhat, annak pontos alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás
képezi.
A közalkalmazott részére kifizetett eseti kereset-kiegészítés összegének alapja a megbízó /
kötelezettségvállaló által aláírt teljesítésigazolás. Ezen teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a közalkalmazott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést
megkötő Szponzor és a Szegedi Tudományegyetem között megtörtént elszámolás és Szponzor
által kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés
a Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
5.
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Kifizetés időpontja a teljesítés igazolást követő hónapban a havi számfejtéssel együtt
történik.
Megterhelendő témaszám:…………………………………
6.

Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………….…………
név:
ellenjegyző1
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
………………………………………
…………………………………
közalkalmazott

név:
megbízó/kötelezettségvállaló

Nyilatkozom, hogy az átmeneti többletfeladat nem tartozik a közalkalmazott munkaköri
feladatai közé, a többletfeladat elvégzését jóváhagyom:
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………..…………….
……………………………………
név:
közvetlen munkahelyi vezető

név:
munkáltatói jogkör gyakorló2

gazdasági szervezet főigazgatójának ellenjegyzése is szükséges amennyiben Rektor a
munkáltatói jogkör gyakorló
2
Rektor esetén kari Dékán aláírása is szükséges.
1
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Kereset kiegészítés klinikai kutatásban való részvétel elvégzésére -minta állományon
belüli vizsgálati koordinátor által történő eseti kutatási tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz.:
KERETMEGÁLLAPODÁS –
KERESET - KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓAN NEM OKTATÁSI FELADAT:
KLINIKAI KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELVÉGZÉSÉRE
A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13) mint munkáltató megbízza az
SZTE ……… Kar és/vagy……...………………………………………………… szervezeti
egységnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
név …………………………….………………
adóazonosító jel:…………..……………… munkakör:………………………………………
személyt az SZTE ……… Kar és/vagy ……...………………………………… szervezeti
egységben ellátandó a közalkalmazott munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok
elvégzésével:
1. Feladat megnevezése: klinikai vizsgálatban vizsgálati koordinátori feladatok végzése.
2. A feladat elvégzésének ideje: 201….………… hó……naptól határozott időtartamra: a

vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig, vagy a Szponzor és a Szegedi
Tudományegyetem között létrejött klinikai vizsgálati szerződés (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) egyéb okból történő megszűnéséig tart. Jelen keretszerződés
megszűnéséről a Szegedi Tudományegyetem írásban értesíti közalkalmazottat.
3. A feladat részletes leírása: a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban vizsgálati
koordinátori feladatok végzése.
4. A közalkalmazottat a klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az

alábbi bruttó díjazás illeti meg:
<pénzügyi táblázat helye>
Közalkalmazott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint
változhat, illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása
előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
Közalkalmazott továbbá tudomásul veszi, hogy a kereset-kiegészítés összege a klinikai
vizsgálatok sajátosságaival összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások,
stb.) változhat, annak pontos alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás
képezi.
A közalkalmazott részére kifizetett eseti kereset-kiegészítés összegének alapja a megbízó /
kötelezettségvállaló által aláírt teljesítésigazolás. Ezen teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a közalkalmazott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést
megkötő Szponzor és a Szegedi Tudományegyetem között megtörtént elszámolás és Szponzor
által kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés
a Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
5.
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Kifizetés időpontja a teljesítés igazolást követő hónapban a havi számfejtéssel együtt
történik.
Megterhelendő témaszám:…………………………………
6.

Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………….…………
név:
ellenjegyző1
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
………………………………………
…………………………………
közalkalmazott

név:
megbízó/kötelezettségvállaló

Nyilatkozom, hogy az átmeneti többletfeladat nem tartozik a közalkalmazott munkaköri
feladatai közé, a többletfeladat elvégzését jóváhagyom:
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………..…………….
……………………………………
név:
közvetlen munkahelyi vezető

név:
munkáltatói jogkör gyakorló2

gazdasági szervezet főigazgatójának ellenjegyzése is szükséges amennyiben Rektor a munkáltatói jogkör
gyakorló
2
Rektor esetén kari Dékán aláírása is szükséges.
1
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Megbízási szerződés-minta magánszemély vizsgálóorvos által történő eseti kutatási
tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz:
KERETMEGÁLLAPODÁS
Megbízási jogviszonyban
magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására
mely létrejött egyrészről SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged,
Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-0028280200000000,
intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
………………………… (név) Elnök, Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ,
………………………… (név) pénzügyi ellenjegyző), mint Megbízó,
másrészről
név: ………………………., születési név:……………………,
adóazonosító jele:…………………., anyja neve:…………………………,
állampolgársága:………………, neme:………..,
TAJ száma:…………………, szül. hely: ………………idő:…………………...,
állandó lakhelye:………………………………...,
levelezési címe:…………………………..,
nyugdíj folyósításában részesülök : igen nem
nyugdíj
típusa:…….………….……jogosultság
kezdete:…………………………..
…………….
főállású munkahellyel rendelkezem: igennem
mint Megbízott,
- együttes említés esetén Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladat ellátására:
 ………………………… protokoll számú és
 „…………………………………………………” című vizsgálatra az SZTE és a
 ……………………………… (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban vizsgálóorvosi feladatok végzése.
A Megbízott a megbízást elfogadja, a fent részletezett munka elvégzését vállalja.
3. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben
rögzített feladatot munkakörén belül el tudná látni.
4. Megbízottat klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az alábbi
bruttó díjazás illeti meg, melynek kifizetésére a ……………. sz. pénzügyi keret terhére a
szerződés mellékletében csatolt teljesítés igazolás alapján kerül sor.
<pénzügyi táblázat helye>
5. Felek tudomásul veszik, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat,
illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása előtt, a
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szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos
alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
6. A feladat teljesítésének igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója
jogosult.
7. A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiadott teljesítésigazolás
kiállításának előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati
Szerződést megkötő Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és Szponzor által
kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a
Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
8. Amennyiben a közölt adatokban, leadott igazolásokban a jelen szerződés lejárta előtt
változás történik, úgy a Megbízott azokat haladéktalanul köteles bejelenteni, új igazolást
leadni.
9. Az elvégzett munkáért járó díjat a Megbízott a következő bankszámlára kéri utalni:
pénzintézet neve:…………………..
számlaszám: ……………………………
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10. A szerződés 3 példányban készült, melyből egyet a Megbízott átvett. Szerződő felek jelen
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................
Dátum:.........................................
..........................................

...................................
Megbízott

................................., elnök
Szegedi Tudományegyetem
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
Ellenjegyző:
Dátum:......................................
...........................................
......................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Nyilatkozatok az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolásához
Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a jövedelem megállapításához
- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
- ……………… Ft tételes költség érvényesítését kérem (feltüntetett költség nem
lehet több mint az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható elismert
költség, de legfeljebb a bevétel 50 százaléka.
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását
Önnek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.
Amennyiben a nyilatkozatot nem teszi meg a kifizető az önálló tevékenység esetén
automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti
az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.
Figyelmeztetés:
Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont
költség meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor a
nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát meghaladó költség-különbözet után 39 százalék,
továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is
mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is kell fizetni.
Szeged, 201... év ………………hó ……….……nap
…………………………..
név: ………………….
Megbízott
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NYILATKOZAT a feladat ellátásához szükséges végzettségi adatokról
(kötelező kitölteni)
Végzettségi típusa/szintje:………………………..
Oklevélben nevesített (szak)képzettség: ………………………
Megszerzés dátuma:…………………..
Okirat száma: ………………………..
Kiállító intézmény neve: ………………………….
Tájékoztatás:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.§ alapján a kifizető bejelenti az általa
foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti
munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az
ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Az állami adóhatóság a
kifizető által elektronikusan bejelentett adatok közül többek között a végzettségét,
szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét
és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása
részére.
Szeged, 201.. év ……………… hó ….. nap
…………………………..
név: ……………………
Megbízott
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Megbízási szerződés-minta magánszemély vizsgálati gyógyszerész által történő eseti
kutatási tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz:

KERETMEGÁLLAPODÁS
Megbízási jogviszonyban
magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására
mely létrejött egyrészről SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged,
Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-0028280200000000,
intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
………………………… (név) Elnök, Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ,
………………………… (név) pénzügyi ellenjegyző), mint Megbízó,
másrészről
név: ………………………., születési név:……………………,
adóazonosító jele:…………………., anyja neve:…………………………,
állampolgársága:………………, neme:………..,
TAJ száma:…………………, szül. hely: ………………idő:…………………...,
állandó lakhelye:………………………………...,
levelezési címe:…………………………..,
nyugdíj folyósításában részesülök : igen nem
nyugdíj
típusa:…….………….……jogosultság
kezdete:…………………………..
…………….
főállású munkahellyel rendelkezem: igennem
mint Megbízott,
- együttes említés esetén Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladat ellátására:
 ………………………… protokoll számú és
 „…………………………………………………” című vizsgálatra az SZTE és a
 ……………………………… (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban vizsgálati gyógyszerészi feladatok
végzése.
A Megbízott a megbízást elfogadja, a fent részletezett munka elvégzését vállalja.
3. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben
rögzített feladatot munkakörén belül el tudná látni.
4. Megbízottat klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az alábbi
bruttó díjazás illeti meg, melynek kifizetésére a ……………. sz. pénzügyi keret terhére a
szerződés mellékletében csatolt teljesítés igazolás alapján kerül sor.

16

<pénzügyi táblázat helye>
5. Felek tudomásul veszik, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat,
illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása előtt, a
szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos
alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
6. A feladat teljesítésének igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója
jogosult.
7. A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiadott teljesítésigazolás
kiállításának előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati
Szerződést megkötő Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és Szponzor által
kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a
Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
8. Amennyiben a közölt adatokban, leadott igazolásokban a jelen szerződés lejárta előtt
változás történik, úgy a Megbízott azokat haladéktalanul köteles bejelenteni, új igazolást
leadni.
9. Az elvégzett munkáért járó díjat a Megbízott a következő bankszámlára kéri utalni:
pénzintézet neve:…………………..
számlaszám: ……………………………
10. A szerződés 3 példányban készült, melyből egyet a Megbízott átvett. Szerződő felek jelen
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................
Dátum:.........................................
..........................................

...................................
Megbízott

................................., elnök
Szegedi Tudományegyetem
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
Ellenjegyző:
Dátum:......................................
...........................................
......................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Nyilatkozatok az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolásához
Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a jövedelem megállapításához
- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
- ……………… Ft tételes költség érvényesítését kérem (feltüntetett költség nem
lehet több mint az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható elismert
költség, de legfeljebb a bevétel 50 százaléka.
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását
Önnek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.
Amennyiben a nyilatkozatot nem teszi meg a kifizető az önálló tevékenység esetén
automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti
az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.
Figyelmeztetés:
Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont
költség meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor a
nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát meghaladó költség-különbözet után 39 százalék,
továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is
mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is kell fizetni.
Szeged, 201... év ………………hó ……….……nap
…………………………..
név: ………………….
Megbízott
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NYILATKOZAT a feladat ellátásához szükséges végzettségi adatokról
(kötelező kitölteni)
Végzettségi típusa/szintje:………………………..
Oklevélben nevesített (szak)képzettség: ………………………
Megszerzés dátuma:…………………..
Okirat száma: ………………………..
Kiállító intézmény neve: ………………………….
Tájékoztatás:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.§ alapján a kifizető bejelenti az általa
foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti
munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az
ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Az állami adóhatóság a
kifizető által elektronikusan bejelentett adatok közül többek között a végzettségét,
szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét
és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása
részére.
Szeged, 201.. év ……………… hó ….. nap
…………………………..
név: ……………………
Megbízott
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Megbízási szerződés-minta magánszemély vizsgálati nővér által történő eseti
kutatási tevékenység ellátása esetén
Ikt.sz:
KERETMEGÁLLAPODÁS
Megbízási jogviszonyban
magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására
mely létrejött egyrészről SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged,
Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-0028280200000000,
intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
………………………… (név) Elnök, Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ,
………………………… (név) pénzügyi ellenjegyző), mint Megbízó,
másrészről
név: ………………………., születési név:……………………,
adóazonosító jele:…………………., anyja neve:…………………………,
állampolgársága:………………, neme:………..,
TAJ száma:…………………, szül. hely: ………………idő:…………………...,
állandó lakhelye:………………………………...,
levelezési címe:…………………………..,
nyugdíj folyósításában részesülök : igen nem
nyugdíj
típusa:…….………….……jogosultság
kezdete:…………………………..
…………….
főállású munkahellyel rendelkezem: igennem
mint Megbízott,
- együttes említés esetén Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladat ellátására:
 ………………………… protokoll számú és
 „…………………………………………………” című vizsgálatra az SZTE és a
 ……………………………… (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban vizsgálati nővéri feladatok végzése.
A Megbízott a megbízást elfogadja, a fent részletezett munka elvégzését vállalja.
3. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben
rögzített feladatot munkakörén belül el tudná látni.
4. Megbízottat klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az alábbi
bruttó díjazás illeti meg, melynek kifizetésére a ……………. sz. pénzügyi keret terhére a
szerződés mellékletében csatolt teljesítés igazolás alapján kerül sor.
<pénzügyi táblázat helye>
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5. Felek tudomásul veszik, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat,
illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása előtt, a
szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos
alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
6. A feladat teljesítésének igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója
jogosult.
7. A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiadott teljesítésigazolás
kiállításának előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati
Szerződést megkötő Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és Szponzor által
kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a
Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
8. Amennyiben a közölt adatokban, leadott igazolásokban a jelen szerződés lejárta előtt
változás történik, úgy a Megbízott azokat haladéktalanul köteles bejelenteni, új igazolást
leadni.
9. Az elvégzett munkáért járó díjat a Megbízott a következő bankszámlára kéri utalni:
pénzintézet neve:…………………..
számlaszám: ……………………………
10. A szerződés 3 példányban készült, melyből egyet a Megbízott átvett. Szerződő felek jelen
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................
Dátum:.........................................
..........................................

...................................
Megbízott

................................., elnök
Szegedi Tudományegyetem
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
Ellenjegyző:
Dátum:......................................
...........................................
......................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Nyilatkozatok az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolásához
Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a jövedelem megállapításához
- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
- ……………… Ft tételes költség érvényesítését kérem (feltüntetett költség nem
lehet több mint az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható elismert
költség, de legfeljebb a bevétel 50 százaléka.
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását
Önnek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.
Amennyiben a nyilatkozatot nem teszi meg a kifizető az önálló tevékenység esetén
automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti
az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.
Figyelmeztetés:
Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont
költség meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor a
nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát meghaladó költség-különbözet után 39 százalék,
továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is
mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is kell fizetni.
Szeged, 201... év ………………hó ……….……nap
…………………………..
név: ………………….
Megbízott

22

NYILATKOZAT a feladat ellátásához szükséges végzettségi adatokról
(kötelező kitölteni)
Végzettségi típusa/szintje:………………………..
Oklevélben nevesített (szak)képzettség: ………………………
Megszerzés dátuma:…………………..
Okirat száma: ………………………..
Kiállító intézmény neve: ………………………….
Tájékoztatás:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.§ alapján a kifizető bejelenti az általa
foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti
munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az
ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Az állami adóhatóság a
kifizető által elektronikusan bejelentett adatok közül többek között a végzettségét,
szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét
és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása
részére.
Szeged, 201.. év ……………… hó ….. nap
…………………………..
név: ……………………
Megbízott
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Megbízási szerződés-minta magánszemély vizsgálati koordinátor által történő eseti kutatási
tevékenység ellátása esetén
Iktsz:
KERETMEGÁLLAPODÁS
Megbízási jogviszonyban
magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására
mely létrejött egyrészről SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged,
Dugonics tér 13. (adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-0028280200000000,
intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
………………………… (név) Elnök, Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ,
………………………… (név) pénzügyi ellenjegyző), mint Megbízó,
másrészről
név: ………………………., születési név:……………………,
adóazonosító jele:…………………., anyja neve:…………………………,
állampolgársága:………………, neme:………..,
TAJ száma:…………………, szül. hely: ………………idő:…………………...,
állandó lakhelye:………………………………...,
levelezési címe:…………………………..,
nyugdíj folyósításában részesülök : igen nem
nyugdíj
típusa:…….………….……jogosultság
kezdete:…………………………..
…………….
főállású munkahellyel rendelkezem: igennem
mint Megbízott,
- együttes említés esetén Felek - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladat ellátására:
 ………………………… protokoll számú és
 „…………………………………………………” című vizsgálatra az SZTE és a
 ……………………………… (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban vizsgálati koordinátori feladatok
végzése.
A Megbízott a megbízást elfogadja, a fent részletezett munka elvégzését vállalja.
3. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben
rögzített feladatot munkakörén belül el tudná látni.
4. Megbízottat klinikai vizsgálat teljes költségvetéséből vizsgálati betegenként az alábbi
bruttó díjazás illeti meg, melynek kifizetésére a ……………. sz. pénzügyi keret terhére a
szerződés mellékletében csatolt teljesítés igazolás alapján kerül sor.
<pénzügyi táblázat helye>
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5. Felek tudomásul veszik, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat,
illetve hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat lezárása előtt, a
szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos
alapját az időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
6. A feladat teljesítésének igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója
jogosult.
7. A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiadott teljesítésigazolás
kiállításának előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati
Szerződést megkötő Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és Szponzor által
kiállított teljesítés-igazolás megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a
Szegedi Tudományegyetem felé a Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen.
8. Amennyiben a közölt adatokban, leadott igazolásokban a jelen szerződés lejárta előtt
változás történik, úgy a Megbízott azokat haladéktalanul köteles bejelenteni, új igazolást
leadni.
9. Az elvégzett munkáért járó díjat a Megbízott a következő bankszámlára kéri utalni:
pénzintézet neve:…………………..
számlaszám: ……………………………
10. A szerződés 3 példányban készült, melyből egyet a Megbízott átvett. Szerződő felek jelen
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................
Dátum:.........................................
..........................................

...................................
Megbízott

................................., elnök
Szegedi Tudományegyetem
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
Ellenjegyző:
Dátum:......................................
...........................................
......................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Nyilatkozatok az önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolásához
Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a jövedelem megállapításához
- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem.
vagy
- ……………… Ft tételes költség érvényesítését kérem (feltüntetett költség nem
lehet több mint az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható elismert
költség, de legfeljebb a bevétel 50 százaléka.
A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását
Önnek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló
tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia.
Amennyiben a nyilatkozatot nem teszi meg a kifizető az önálló tevékenység esetén
automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékát tekinti
az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.
Figyelmeztetés:
Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont
költség meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor a
nyilatkozat szerinti költség 5 százalékát meghaladó költség-különbözet után 39 százalék,
továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is
mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is kell fizetni.
Szeged, 201... év ………………hó ……….……nap
…………………………..
név: ………………….
Megbízott
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NYILATKOZAT a feladat ellátásához szükséges végzettségi adatokról
(kötelező kitölteni)
Végzettségi típusa/szintje:………………………..
Oklevélben nevesített (szak)képzettség: ………………………
Megszerzés dátuma:…………………..
Okirat száma: ………………………..
Kiállító intézmény neve: ………………………….
Tájékoztatás:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.§ alapján a kifizető bejelenti az általa
foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási
jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti
munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az
ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Az állami adóhatóság a
kifizető által elektronikusan bejelentett adatok közül többek között a végzettségét,
szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét
és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul megküldi az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása
részére.
Szeged, 201.. év ……………… hó ….. nap
…………………………..
név: ……………………
Megbízott
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Teljesítés-igazolás minta kereset – kiegészítéshez tartozó állományon belüli magánszemély
vizsgálatvezető / vizsgálóorvos / vizsgálati gyógyszerész / vizsgálati nővér / vizsgálati
koordinátor esetén
Iktsz:
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
Alulírott igazolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban ………………………
közalkalmazott az ……………………… iktatószámmal ellátott „Keretmegállapodás kereset
– kiegészítés vonatkozóan nem oktatási feladat: klinikai kutatásban való részvétel
elvégzésére” nyomtatvány alapján bruttó ……………..,- Ft. azaz ………………… forint
díjazásra jogosult az alábbi táblázat alapján.
A feladatot a közalkalmazott teljesítette, a díjazás kifizethető a …………. témaszám
terhére.
A teljesítéséért járó díjazás Forintra való átszámítása a szerződésben leírtak szerint a
Szponzor Szegedi Tudományegyetem részére történő pénzügyi teljesítésének árfolyamán
történt, mely …………. HUF / EUR/USD.11
vizitdíj X%
Vizit dátuma
vizitdíj X%
(szponzor által
(amennyiben a
(szponzor által
visszatartott
szponzori
visszatartott rész) rész)
teljesítésigazolás Vizit
Vizit díja
levonásával
levonásával
Betegszám tartalmazza)
megnevezése (EUR/USD)12 (EUR/USD)13
(HUF)

Összesen:
[Az adott vizsgálat sajátosságaira tekintettel a táblázat megjelenése és tartalma eltérő lehet.]
Szeged, 201……. év……………………… hó………nap
……………………………………
név:
megbízó / kötelezettségvállaló

Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
13
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
11
12
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Teljesítés-igazolás minta eseti megbízási szerződéshez tartozó állományon kívüli
magánszemély vizsgálóorvos / vizsgálati gyógyszerész / vizsgálati nővér / vizsgálati
koordinátor esetén
Ikt.sz:
MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA
magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására
Alulírott igazolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokollszámú klinikai kutatási vizsgálatban ………………………
megbízott az ……………………… iktatószámmal ellátott „Keretmegállapodás Megbízási
jogviszonyban magánszemély részére eseti kutatási tevékenység ellátására” nyomtatvány
alapján bruttó ……………..,- Ft. azaz ………………… forint díjazásra jogosult az alábbi
táblázat alapján.
A díjazás kifizethető a …………. témaszám terhére.
A teljesítéséért járó díjazás Forintra való átszámítása a szerződésben leírtak szerint a
Szponzor Szegedi Tudományegyetem részére történő pénzügyi teljesítésének árfolyamán
történt, mely …………. HUF / EUR/USD14
vizitdíj X%
Vizit dátuma
vizitdíj X%
(szponzor által
(amennyiben a
(szponzor által
visszatartott
szponzori
visszatartott rész) rész)
teljesítésigazolás Vizit
Vizit díja
levonásával
levonásával
15
16
Betegszám tartalmazza)
megnevezése (EUR/USD) (EUR/USD)
(HUF)

Összesen:
[Az adott vizsgálat sajátosságaira tekintettel a táblázat megjelenése és tartalma eltérő lehet.]
Több naptári évet érintő megbízási szerződés esetén az alábbiakban évenként igazolom, hogy
a megbízott a megbízási díj értékére vetítve milyen %-ban teljesítette a megbízást:
… év december hónap 31. napjáig .… %, amely ……………Ft arányos megbízási díj
… év ………….. hónap ….. napjáig .… %, amely ……………Ft arányos megbízási díj
(Összesen: 100%)

Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
16
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
14
15
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Az elvégzett munka tartalmi értékelése alapján a megbízási szerződésben megjelölt pénzügyi
keret terhére kifizethető.
Szeged, 201…. év ………………hó ……….……nap
…..……….……………………
igazgató
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
…..……….……………………
pénzügyi ellenjegyző
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3. sz. melléklet - Kutatási szerződés - sablonok
Kutatási szerződés-minta állományon kívüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálati koordinátor esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Vizsgálati Koordinátor)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító: PIR, törzsszám: 329815, képviseli: ……………………….. (név) rektor,
…………………………… (név) kancellár, …………………………. (név) pénzügyi ellenjegyző),
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
…………………….. (székhelye:……………………..,
cégjegyzékszám /egyéni
vállalkozói igazolvány száma:…………………., adószám:……………………., bankszámlaszám:
…………………………….., statisztikai számjele:………………………, képviseli: …………….)

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.

1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az





……………………….. protokoll számú és
„……………………………………………….” című vizsgálatra az SZTE és a
…………………….. (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban, mint VIZSGÁLATI
KOORDINÁTOR részt vesz, és rábízott feladatot elvégzi.

A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ……………………….. jár el személyesen, akinek a
jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai közé
amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
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A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ………………… számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az…………………..
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem
…………………………………….Vizsgálóhelyen végzi.

Klinikai

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel,
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal és a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral vagy a
klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan külön
szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
megbízott
képviseli: ……………………

............................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
.............................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem

Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
.......................... pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Kutatási szerződés-minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálatvezető esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Vizsgálatvezető)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító: PIR, törzsszám: 329815, képviseli: ……………………………(név) rektor,
………………………………. (név) kancellár, …………………………. (név) pénzügyi ellenjegyző),
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről …………………………. (székhelye:………………..., cégjegyzékszám /egyéni

vállalkozói
igazolvány
száma:………………….,
adószám:………………..,
bankszámlaszám:………………………, statisztikai számjele: …………………………
képviseli:……………..) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.
1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az
 …………………….. protokoll számú és
 „…………………………………………………….” című vizsgálatra az SZTE és a
 ………………………. (továbbiakban: Szponzor) között
 létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatot, mint VIZSGÁLATVEZETŐ a
vizsgálati protokoll szerint elvégzi, dokumentálja, a közbenső és záró jelentéseket összeállítja,
és azokat aláírásával hitelesíti.
A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ……………………… jár el személyesen, akinek a
jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai közé
amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a vizsgálatvezető személyét megváltoztatni a Megbízó előzetes
engedélye nélkül nem lehet.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
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Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ………………….. számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az…………………..
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem
……………………………………………… Vizsgálóhelyen végzi.

Klinikai

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel, a
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal, valamint a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti, és a Klinikai Vizsgálati Szerződés rendelkezéseit a vizsgálatban résztvevő
személyzet tagjaival is betartatja.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott kijelenti, hogy a vizsgálatvezetőkre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek
megfelel. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral
vagy a klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan
külön szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
megbízott
képviseli: ……………………

..................................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
..................................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem
Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
...................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Kutatási szerződés-minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő társvizsgáló esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Társvizsgáló)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
…………………….
(név)
rektor,
……………………….. (név) kancellár, ………………………….. (név) pénzügyi ellenjegyző), mint
Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről ………………………………………… (székhelye: ……………………………….,
cégjegyzékszám /egyéni vállalkozói igazolvány száma: …….., adószám: …………………….,
bankszámlaszám: ………………………, statisztikai számjele: ……………………., képviseli:
………………….), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.
1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az





…………………………… protokoll számú és
„…………………………………………………………………………” című vizsgálatra az
SZTE és a
………………………. (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban, mint TÁRSVIZSGÁLÓ részt vesz,
és rábízott feladatot elvégzi.

A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ………………………………jár el személyesen,
akinek a jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai
közé amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
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Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ……………………. számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az……………………….
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Klinikai
……………………………………………………….. Vizsgálóhelyen végzi.

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel,
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal és a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral vagy a
klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan külön
szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
megbízott
képviseli: …………………….

................................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
...................................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem
Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Kutatási szerződés-minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő Vizsgálati gyógyszerész esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Vizsgálati gyógyszerész)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
…………………….
(név)
rektor,
……………………….. (név) kancellár, ………………………….. (név) pénzügyi ellenjegyző), mint
Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről ………………………………………… (székhelye: ……………………………….,
cégjegyzékszám /egyéni vállalkozói igazolvány száma: …….., adószám: …………………….,
bankszámlaszám: ………………………, statisztikai számjele: ……………………., képviseli:
………………….), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.
1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az





…………………………… protokoll számú és
„…………………………………………………………………………” című vizsgálatra az
SZTE és a
………………………. (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban, mint VIZSGÁLATI
GYÓGYSZERÉSZ részt vesz, és rábízott feladatot elvégzi.

A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ………………………………jár el személyesen,
akinek a jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai
közé amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
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Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ……………………. számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az……………………….
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Klinikai
……………………………………………………….. Vizsgálóhelyen végzi.

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel,
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal és a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral vagy a
klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan külön
szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
Megbízott
képviseli: …………………….

................................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
...................................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem
Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Kutatási szerződés-minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálati nővér esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Vizsgálati Nővér)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
…………………….
(név)
rektor,
……………………….. (név) kancellár, ………………………….. (név) pénzügyi ellenjegyző), mint
Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről ………………………………………… (székhelye: ……………………………….,
cégjegyzékszám /egyéni vállalkozói igazolvány száma: …….., adószám: …………………….,
bankszámlaszám: ………………………, statisztikai számjele: ……………………., képviseli:
………………….), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.

1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az





…………………………… protokoll számú és
„…………………………………………………………………………” című vizsgálatra az
SZTE és a
………………………. (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban, mint VIZSGÁLATI NŐVÉR részt
vesz, és rábízott feladatot elvégzi.

A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ………………………………jár el személyesen,
akinek a jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai
közé amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
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Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ……………………. számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az……………………….
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Klinikai
……………………………………………………….. Vizsgálóhelyen végzi.

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel,
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal és a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral vagy a
klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan külön
szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
megbízott
képviseli: …………………….

................................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
...................................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem
Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Kutatási szerződés-minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálati koordinátor esetén
Szerződésszám:
KUTATÁSI SZERZŐDÉS
(állományon belüli/kívüli Vizsgálati Koordinátor)
amely egyrészről a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
(adószám: 15329815-2-06, bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000, intézményi
azonosító:
PIR,
törzsszám:
329815,
képviseli:
…………………….
(név)
rektor,
……………………….. (név) kancellár, ………………………….. (név) pénzügyi ellenjegyző), mint
Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről ………………………………………… (székhelye: ……………………………….,
cégjegyzékszám /egyéni vállalkozói igazolvány száma: …….., adószám: …………………….,
bankszámlaszám: ………………………, statisztikai számjele: ……………………., képviseli:
………………….), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- együttes említés esetén: Felek - között az alábbi feltételekkel jött létre.

1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által az





…………………………… protokoll számú és
„…………………………………………………………………………” című vizsgálatra az
SZTE és a
………………………. (továbbiakban: Szponzor) között
létrejött és Megbízott által megismert klinikai vizsgálati szerződésben (továbbiakban: Klinikai
Vizsgálati Szerződés) meghatározott klinikai vizsgálatban, mint VIZSGÁLATI
KOORDINÁTOR részt vesz, és rábízott feladatot elvégzi.

A megbízás teljesítése során a Megbízott részéről ………………………………jár el személyesen,
akinek a jelen szerződésben foglalt tevékenység nem tartozik a közalkalmazotti munkaköri feladatai
közé amennyiben SZTE közalkalmazott.
A Megbízott kijelenti, hogy a nevében eljáró személlyel szemben nem áll fenn a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok.
A Megbízott kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére,
valamint, hogy a Klinikai Vizsgálati Szerződés tartalmát megismerte, annak vonatkozó részeit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, és ennek megfelelően jár el.
2. A Megbízó kijelenti, hogy jelenleg nincs olyan közalkalmazottja, aki a jelen szerződésben rögzített
feladatot munkakörén belül el tudná látni.
3. A Megbízottat a feladat teljesítéséért díjazás illeti meg. A fent hivatkozott klinikai vizsgálat teljes
költségvetéséből a Megbízottat vizsgálati betegenként az alábbi díjazás illeti meg a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ Igazgatója által kiállított teljesítésigazolásnak megfelelően:
<pénzügyi táblázat helye>
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a díjazás az elvégzett vizitek függvénye szerint változhat.
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Megbízott továbbá tudomásul veszi, hogy a vizitenkénti díjazás …… %-ának kifizetésére a vizsgálat
lezárása előtt, a szponzor teljesítésigazolása alapján kerül sor, a Klinikai Vizsgálati Szerződésben
meghatározottak szerint.
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója által kiadott teljesítésigazolás kiállításának
előfeltétele, a Megbízott által a feladat elvégzésén túl, a Klinikai Vizsgálati Szerződést megkötő
Szponzor és a Megbízó között megtörtént elszámolás és a Szponzor által kiállított teljesítésigazolás
megléte, valamint, hogy a Szponzor általi pénzügyi teljesítés a Szegedi Tudományegyetem felé a
Klinikai Vizsgálati Szerződés szerint megtörténjen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítéséért
járó díjazás Forintra való átszámítása a Szponzor Megbízó részére történő pénzügyi teljesítésének
árfolyamán történik.
A Felek tudomásul veszik, hogy a megbízási díj összege a klinikai vizsgálatok sajátosságaival
összefüggésben (pl.: sikertelen szűrések, kiegészítő díjazások, stb.) változhat, annak pontos alapját az
időszakonként kiállított szponzori teljesítésigazolás képezi.
A díj kifizetésére az ……………………. számú pénzügyi keret terhére a feladat elvégzését követően,
annak igazolása után, számla alapján kerül sor. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat
megillető díj utólagos teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre, amelyet a Megbízó a teljesítéstől
számított 15 napon belül köteles kiállítani. A megbízási díj a számla benyújtását követő 60 napon
belül esedékes. A vizsgálat pénzügyi elszámolását kezelő szervezeti egység az……………………….
4. A Megbízott a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Klinikai
……………………………………………………….. Vizsgálóhelyen végzi.

Központ,

ÁOK

5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatot a Klinikai Vizsgálati Szerződéssel,
protokollal és a vonatkozó szakmai és jogi szabályokkal és a Megbízó belső szabályzataival
összhangban teljesíti.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a közölt adatokban, a leadott igazolások
tartalmában a jelen szerződés lejártát megelőzően változás történik, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
6. A Megbízó részéről a feladat elvégzésnek igazolására a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
igazgatója jogosult.
7. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szponzorral vagy a
klinikai kutatási szervezettel nem köt a jelen szerződés tárgyát képező vizsgálatra vonatkozóan külön
szerződést.
8. A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb
rendelkezések érvényességét. Egy rendelkezés érvénytelensége esetén a Felek kötelesek azt a
jogszabállyal összeegyeztetni és a megfelelő rendelkezés az érvénytelen helyébe lép.
9. A Felek a jelen szerződés körében az írásbeliséget kikötik.

10. A Felek jogosultak a jogviszonyt közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntetni. A
jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a Felek a jogviszonyt
érintő valamennyi kérdésről írásban rendelkeznek. A jogviszony megszűnése vagy megszüntetése
esetén a Megbízott köteles visszaadni a Megbízó részére minden, a Megbízó, illetve a Szponzor
tulajdonát képező dokumentumot, jelentést, feljegyzést, adatot vagy eszközt.
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11. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett írásbeli
felmondás útján a jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő 30 nap.
12. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jogosult a jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszüntetésére, ha a másik Fél szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megsérti valamely, jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt a jogviszony folytatása lehetetlenné válik.
13. A Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán a Megbízott tudomására jutó minden információt
mind a Megbízóval, mind a jelen szerződés tárgyával és ellátásával kapcsolatban szigorú üzleti
titoknak minősítenek. A Megbízott teljes körűen és korlátlanul felel mindazokért a vagyoni és
esetleges nem vagyoni károkért, amelyek tevékenysége ellátása kapcsán neki felróható okból a
Megbízót érik, így különösen, de nem kizárólagosan a Klinikai Vizsgálati Szerződés keretében a
Szponzor részéről a Megbízóval szemben az üzleti titok megsértésével okozott károk megtérítése
körében. A Megbízott a tudomására jutott információkat nem használhatja fel oly módon, hogy az a
Megbízó üzleti érdekeit veszélyeztesse.
A Megbízott köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titkok
harmadik személyek általi hozzáférésének kockázatát minimálisra csökkentse, ez a kötelezettsége a
jogviszony megszűnését követően is fennáll.
Nem vonatkozik a fent említett titoktartás és adatszolgáltatási tilalom azon információra, amely:
a.) a tudomásra hozás időpontjakor általánosan elérhető, illetve elérhető lesz a nyilvánosság számára;
b.) a jelen szerződés aláírását követően általánosan elérhető vagy nyilvánosságra kerül publikáció
útján vagy más módon, ide nem értve azt az esetet, ha a jelen szerződés megszegése történt;
c.) amelyről előzőleg keletkezett dokumentációval igazolhatóan a Megbízottnak már akkor tudomása
volt, mielőtt a Szponzor azt felfedte, vagy harmadik féltől nem titoktartási kötelezettség terhe mellett
szerezte meg;
d.) amely a Megbízott tudomására jut, miután a Megbízott írásban értesítette a Szponzort, hogy nem
kíván tovább részesülni az információkból; vagy
e.) amennyiben a Megbízottat bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárásban kötelezik
arra, hogy feltárja az információt, akkor erről köteles haladéktalanul, még a nyilvánosságra hozatal
előtt értesíteni a Szponzort.
14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán egymás érdekeit figyelembe véve,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás ügyeiket megkísérlik peren kívül,
megegyezéssel rendezni, melynek eredménytelensége esetére a Felek kikötik – hatáskörtől függően –
a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés a Felek általi utolsó aláírás
napján lép hatályba és hatályban marad a vizsgálat Vizsgálóhelyen való befejezésének időpontjáig,
illetve a Klinikai Vizsgálati Szerződés egyéb okból történő megszűnéséig.
16. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jogi személyiségű központi költségvetési szerv, míg a Megbízott
a magyar jog szabályai szerint nyilvántartásba vett gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, képviselője a
szerződéskötéshez szükséges felhatalmazással rendelkezik, kijelenti, hogy a társasággal szemben
felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képességét
hatályos magyar jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
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17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen szerződés 1. pontjában nevesített
Klinikai Vizsgálati Szerződés, a Megbízó klinikai vizsgálatokra vonatkozó eljárásrendje, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymás távollétében, külön
időpontban írták alá.
Megbízó képviseletében:

Megbízott képviseletében:

Dátum:......................................

Dátum:.........................................

..........................................

...................................
megbízott
képviseli: …………………….

................................., Rektor
Szegedi Tudományegyetem
Dátum:......................................
...........................................
...................................., Kancellár
Szegedi Tudományegyetem
Ellenjegyző:
Dátum:......................................

........................................
................................., pénzügyi ellenjegyző
Szegedi Tudományegyetem
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Teljesítés-igazolás minta állományon kívüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálati koordinátor esetén

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
Alulírott …………………. (név) Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója
igazolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
……………….. vizsgálóhelyen futó „………………………………………………………………”
című, ………………….. protokoll számú klinikai kutatási vizsgálatban a …………………
megbízott a Szegedi Tudományegyetem és a …………….. megbízott között létrejött,
……………… protokollszámú klinikai vizsgálatra vonatkozó szerződésben foglaltak alapján
nettó ……….. Forint összegről számlát állíthat ki a következőre vonatkozóan:
A teljesítéséért járó díjazás Forintra való átszámítása a szerződésben leírtak szerint a
Szponzor Szegedi Tudományegyetem részére történő pénzügyi teljesítésének árfolyamán
történt, mely …………. HUF / EUR/USD.17

Betegszám

Vizit dátuma
(amennyiben a
Vizit
Vizit díja
szponzori
megnevezése (EUR/USD)18
teljesítésigazolás
tartalmazza)

vizitdíj X%
(szponzor által
visszatartott rész)
levonásával
(EUR/USD)19

vizitdíj X%
(szponzor által
visszatartott rész)
levonásával
(HUF)

Összesen:

[Az adott vizsgálat sajátosságaira tekintettel a táblázat megjelenése és tartalma eltérő lehet.]
Dátum:......................................
………………………………………..
igazgató
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
...................................................
pénzügyi ellenjegyző

17 Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
18 Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
19 Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
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Teljesítés-igazolás minta állományon belüli egyéni vállalkozó/gazdasági társaság formában
működő vizsgálatvezető / vizsgálóorvos / vizsgálati gyógyszerész / vizsgálati nővér /
vizsgálati koordinátor esetén

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
Alulírott ……………………….. (név) Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ igazgatója
igazolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
…………………………… vizsgálóhelyen futó „……………………………..” című,
……………………… protokoll számú klinikai kutatási vizsgálatban a ………………..
megbízott a Szegedi Tudományegyetem és a ……………….. megbízott között létrejött,
……………………….. protokollszámú klinikai vizsgálatra vonatkozó szerződésben foglaltak
alapján nettó ……………..Forint összegről számlát állíthat ki a következőre vonatkozóan:
A teljesítéséért járó díjazás Forintra való átszámítása a szerződésben leírtak szerint a
Szponzor Szegedi Tudományegyetem részére történő pénzügyi teljesítésének árfolyamán
történt, mely …………. HUF / EUR/USD.20

Betegszám

Vizit dátuma
(amennyiben a
Vizit
Vizit díja
szponzori
megnevezése (EUR/USD)21
teljesítésigazolás
tartalmazza)

vizitdíj X%
(szponzor által
visszatartott rész)
levonásával
(EUR/USD)22

vizitdíj X%
(szponzor által
visszatartott rész)
levonásával
(HUF)

Összesen:

[Az adott vizsgálat sajátosságaira tekintettel a táblázat megjelenése és tartalma eltérő lehet.]
Dátum:......................................
………………………………………..
igazgató
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ
...................................................
pénzügyi ellenjegyző

Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
22
Devizában történő elszámolás esetén alkalmazandó.
20
21
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