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Kutatási Szerződés 
Általános Szerződési Feltételei 

 
 
1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 
 
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (a továbbiakban: a BME), mint Vállalkozóra, 
valamint a vele kutatási szerződést (a továbbiakban: Kutatási Szerződés) létesítő jogi személyre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és természetes személyre, mint 
Megrendelőre. A jelen ÁSZF – az 1.2. pontban részletezett Egyedi Szerződéssel együtt – 
határozza meg a Kutatási Szerződés megkötése és teljesítése során a Felek jogait és 
kötelezettségeit.  

 
1.2. A Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg a Kutatási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest 

egyedi feltételeit, így különösen a szerződés tárgyát, a szerződésszerű teljesítés esetén a BME-t 
megillető díjazás mértékét, esedékességét, a szerződés teljesítésének ütemezését, határidejét. Az 
Egyedi Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF 
együtt alkotják a szerződést. (Az Egyedi Szerződés és az ÁSZF együtt: a Szerződés) 

 
1.3.  Amennyiben a Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket az Egyedi 

Szerződésben, határozzák meg. Amennyiben az Egyedi Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen 
ÁSZF-től, a Szerződés az Egyedi Szerződésben rögzített feltételekkel jön létre.  

 
1.4.  A jelen ÁSZF alkalmazandó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az Egyedi Szerződés 

részletesen nem rendelkezik.  
 
1.5. A Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Egyedi Szerződést a BME részéről a mindenkor 

hatályos jogszabályok szerinti ellenjegyzése megtörténtét követően, azt mindkét szerződő fél (a 
BME részéről a kötelezettségvállalásra jogosult személy) aláírta. 

 
2. A szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása 
 
2.1. A Szerződés a BME részéről akkor számít teljesítettnek, ha a Szerződés tárgyaként megjelölt, és 

részletesen körülírt kutatás-fejlesztési feladat a Szerződésben meghatározott módon a 
Megrendelő részére teljesítésre került, és az mindenben megfelel a Szerződésben foglaltaknak. 

 
2.2. Az Egyedi Szerződésben meghatározott (rész)feladatok teljesülését a Megrendelő írásban 

igazolja, az adott (rész)feladatra kiállított teljesítésigazolás útján, mely teljesítésigazolás esetén 
az adott (rész)feladathoz tartozó díj(részlet) is esedékessé válik, a Szerződés szerint. 

 
2.3. Megrendelő a (rész)teljesítés megtörténtét és annak elfogadását írásban igazolja a BME felé, az 

átvételt követő 15 napon belül. A teljesítésigazolás alapján a BME jogosult Megrendelő felé 
számlát kibocsátani. 

 
2.4. Abban a nem várt esetben, ha az arra felhatalmazott, a Szerződésben a Megrendelő részéről 

kapcsolattartóként megjelölt személy a teljesítésre való felajánlástól számított 15 napon belül 
nem igazolja a teljesítés megtörténtét, vagy írásban, a kutatás-fejlesztési tevékenység vagy 
annak eredményét illető súlyos kifogásait a BME felé nem jelzi, akkor a teljesítésigazolást az 
átadást követő 15. napon megadottnak kell tekinteni. Az itt megjelölt határidő a kifogásoknak 
vagy a teljesítésigazolásnak a BME általi kézhez vételére megállapított határidő. A kutatás-
fejlesztés eredményét nem befolyásoló kisebb hibák, hiányosságok esetén Megrendelő írásbeli 
közlése esetén a BME kötelezettséget vállal ezek kijavítására a kézhez vételétől számított 15 
napos határidőn belül, ez azonban a teljesítésigazolás kiadására, illetve a Megrendelő fizetési 
kötelezettségére vonatkozó határidőt nem érinti. 
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2.5. A BME jogosult a szerződés további teljesítését, a további részfeladatok ellátásának 

megkezdését mindaddig elhalasztani, amíg Megrendelő alapos ok nélkül a megelőző 
részfeladatra a teljesítésigazolást nem adta ki, illetve fizetési kötelezettségét annak határidejében 
nem teljesítette. Úgyszintén a késedelem időtartamával meghosszabbodik a BME határideje, ha 
a Megrendelő valamely adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének alapos ok nélkül az 
adott információ szolgáltatásához mérten indokolt időben nem tesz eleget. A Megrendelő 
késedelme esetén a BME vonatkozó határideje a késedelem időtartamával meghosszabbodik, 
illetve a BME jogosult súlyos szerződésszegés miatt az Egyedi szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben a 10.2. pont szerinti felszólításban foglalt határidő eredménytelenül telt 
el.  

 
3. Díjazás 
 
3.1 Az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Egyedi Szerződésben meghatározott 

vállalkozási díj magában foglalja a BME-nek a Szerződés teljesítése érdekében végzett 
valamennyi tevékenységének ellenértékét. A BME a fenti díjon felül további költségigényt nem 
támaszthat Megrendelő felé, kivéve, ha a Megrendelő igényének megfelelően a kutatás-fejlesztés 
tárgya olyképpen változik, hogy az többletfeladatot jelent a BME-nél a Szerződésben 
foglaltakhoz képest. Ebben a Felek az Egyedi Szerződés módosítása útján állapodnak meg.  

 
3.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén  a Ptk. 301/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi 

kamatot köteles megfizetni a BME által megjelölt bankszámlára. 
 
3.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a BME által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység 

ellenértékére vonatkozó, Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettség – a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás elve alapján – független annak forrásától. A BME-t nem terheli felelősség 
annak megállapításáért, hogy a Szerződés alapján általa folytatott tevékenység, nyújtott 
szolgáltatás díja elszámolható-e, és/vagy milyen mértékben a Megrendelőt terhelő bármely adót 
vagy járulékot, vagy annak alapját csökkentő tételként. Ennek feltételeit és összegszerűségét 
Megrendelő köteles ellenőrizni. 

 
4. Megrendelő kötelezettségei 
 
4.1. Megrendelő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy valamennyi, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges, a BME által előzetesen kért adatot, információt a BME rendelkezésére 
bocsátotta, melyet a BME az Egyedi Szerződés aláírásával elismer.  

 
4.2. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a kutatás-fejlesztési tevékenység során a BME-nek a 

kutatási tevékenységhez, illetve a kutatási cél eléréséhez további információ, adat válik 
szükségessé, mely Megrendelő rendelkezésére áll, a rendelkezésére álló információt, adatot a 
BME ezirányú kérelmére, a kért információ és adat jellegétől függően a lehető legrövidebb időn 
belül a BME rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a Megrendelő rendelkezésére álló, a BME 
által kért információ, adat szolgáltatása az 5 munkanapot alapos okkal meghaladja, erről írásban 
értesíti a BME-t. 

 
5. A BME kötelezettségei 
 
5.1 A BME a szerződés teljesítését legjobb szakmai tudása és szakmai gyakorlat szerint, Megrendelő 

érdekeinek figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal, a kutatás-fejlesztés szakmai 
szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, illetve amennyiben a kutatás-fejlesztéshez hatósági 
engedély szükséges, a hatósági engedélyben foglaltak betartásával végzi. 

 
5.2  A BME az általa elvállalt munkát – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – saját 

munkaeszközeivel végzi el. 
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6. Együttműködés módja, kapcsolattartás 
 
6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a kutatási-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban az 

együttműködési kötelezettségeiknek az általában elvárható módon tesznek eleget, a kutatás 
hibátlan teljesítéséhez szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják. 

 
6.2.   Az Egyedi Szerződésben megjelölt kapcsolattartók a Felek nevében jogosultak nyilatkozatokat 

tenni. 
 
6.3    A Felek az egymásnak címzett értesítéseiket ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, 

illetve faxon, vagy kézbesítő útján kötelesek a másik félhez (annak kapcsolattartójához) 
eljuttatni. 

 
Az értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek: 

a) személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az átadás időpontjában,  
b) tértivevényes levél a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy akkor, ha az 

nem kereste, vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza, 
c) ajánlott levél a postára adás napját követő 5. napon, 
d) telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson (forgalmi naplóban) szereplő 

időpontjában. 
 
6.4.  A Felek a szerződés lényeges tartalmát nem érintő kérdésekben az Egyedi Szerződésben 

megjelölt e-mail címen is kapcsolatot tarthatnak. A szerződés lényeges tartalma körébe tartozik 
– így e-mailen érvényesen nem közölhető – különösen a Szerződés módosítása, megszüntetése, 
a teljesítés elfogadása és igazolása. Az elektronikus levél abban az időpontban tekintendő 
közöltnek, amikor a címzett kapcsolattartó a levél olvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek 
elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon (kivéve azt az esetet, ha az 
értesítést küldő felet a kapcsolattartó távollétéről értesítették). 

 
6.5.   A Felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat is 

a jelen fejezetben meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni. 
 
6.6.   Megrendelő az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Egyedi Szerződés aláírásával 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt titoktartási kötelezettség előírása 
mellett a BME – Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül - a szerződés teljesítésébe hallgatót, 
illetve doktorjelöltet, valamint az Egyedi Szerződés 4.3. pontjában esetlegesen megjelölt 
szándéknyilatkozata alapján kizártnak nem minősülő személyt vagy szervezetet alvállalkozóként 
vagy más közreműködőként bevonjon. A BME az általa a teljesítésbe bevont személyért vagy 
szervezetért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.  

 
7. Titoktartási szabályok 
  
7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során 

tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrzik, és az Egyedi Szerződésben 
meghatározott célon kívül a másik fél előzetes engedélye nélkül azt nyilvánosságra nem hozzák, 
fel nem használják, illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teszik, kivéve, 
ha ezt hatósági ellenőrzés vagy bíróság előtti jogérvényesítés körében elkerülhetetlen.  
A Szerződés alkalmazásában üzleti titok a Felek tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban: információk), amelynek nyilvánosságra 
hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása az érintett fél jogszerű 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Jogszabály kötelező 
rendelkezése esetén az érintett Fél hozzájárulása nélkül is átadhatók, illetve a BME mint 
központi költségvetési szerv számára jogszabályban előírt esetekben nyilvánosságra hozhatók a 
jogszabály szerinti jogosultnak azon információk, amelyek a jogszabály által előírt kötelezettség 
teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.  
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7.2. Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára: 
a) azon információ, amely nem az információt átvevő fél hibájából vagy 

szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra, 
b) azon információ, amely az információt átadó fél tudtán kívül már az átadás 

időpontjában közismert vagy bárki számára megismerhető volt, 
c) azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért Szerződő 

Felek nem felelnek. 

 
7.3. Amennyiben a Megrendelő a kutatási tevékenység során esetlegesen létrejövő szellemi 

alkotásokra vonatkozó rendelkezési jogát az Egyedi Szerződésben fenntartotta, a Felek az 
Egyedi Szerződés aláírásával elfogadják az alábbiakat is:  

 
Tekintettel arra, hogy a BME alapító okiratban és jogszabályban rögzített elsődleges 
alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás, nem minősül az üzleti titok 
megsértésének a kutatási eredmények, eljárások olyan ismertetése az oktatási tevékenység 
körében, illetve publikálása szakirodalmi műként (a továbbiakban: publikáció), amely nem teszi 
azonosíthatóvá a Megrendelőt, továbbá nem okoz számára vagyoni hátrányt.  
 
A Megrendelőt a publikáció tervezett nyilvánosságra hozatalát megelőző 15 nappal írásban 
értesíteni kell. Ha ezen időtartam lejártáig a Megrendelő írásban kéri a nyilvánosságra hozatalra 
szánt közlemény másolatát, a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül számára meg kell 
küldeni. A Megrendelő a publikálás ellen kifogást emelhet a nyilvánosságra hozatalra szánt 
közlemény kézhezvételétől számított 5 napon belül, ha a szellemi alkotás védelme a publikáció 
révén hátrányt szenvedhet. A kifogásolási időszak alatt, valamint kifogás tétele esetén a 
nyilvánosságra hozatalra nem kerülhet sor. Ha a kifogásolási időszak alatt nem érkezik kifogás, 
a publikációra az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A publikáció engedélyezésének 
megtagadására csak alaposan indokolt esetben, írásban van lehetőség, amennyiben Megrendelő 
valószínűsíti azt a vagyoni hátrányt, amely a publikáció nyilvánosságra hozatalával érné. 
 

7.4.  A BME vállalja, hogy a titoktartási rendelkezéseket a részéről a teljesítésbe bevont 
személyekkel és szervezetekkel szemben is betartatja. 

 
8. Kártérítési felelősség 

 
8.1. A Ptk. 413. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Felek megállapodnak, hogy a – szándékosan 

vagy súlyos gondatlansággal, illetve az életben, testi épségben, egészségben okozott károk 
kivételével - a BME Szerződés kapcsán a Megrendelőnek okozott károkért legfeljebb a 
szerződés szerinti díj erejéig felel, az ellenértéket a Felek kifejezetten erre tekintettel állapították 
meg, és azt arányosnak tekintik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a BME felelősségét 
kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra 
korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra (pl. szerződéskötés 
elmaradására, elmaradt haszonra, bevételre) nem terjed ki.  

 
9. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések 
 
9.1  A BME felelős az általa az Egyedi Szerződés alapján létrejövő, vagy a már létrejött szerzői 

alkotással összefüggésben átruházott szerzői jogi védelmet élvező alkotás(ok) szerzői jogi 
tisztaságáért. Ennek keretében szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során általa átadott 
szellemi alkotások jogosultja, és azok átruházására jogosult, a Szerződésben foglalt 
feltételekkel. 

 
9.2 Megrendelő által a Szerződéssel kapcsolatban a BME részére átadott, vagy az együttműködési 

kötelezettsége teljesítése kapcsán általa átadásra kerülő, az Egyedi Szerződés mellékletében 
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kifejezetten ilyenként megjelölt, Megrendelőnél a szerződéskötéskor már meglévő, jogi 
oltalomban részesülő vagy részesíthető szellemi alkotások vonatkozásában rendelkezési jogát 
fenntartja, ezért azokat a BME a Szerződés teljesítése érdekében saját belső tevékenységéhez 
használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja és harmadik személlyel nem közölheti. 
Megrendelő szavatosságot vállal azért, hogy az általa – a Szerződés teljesítése érdekében – 
átadott vagy átadásra kerülő jogi oltalomban részesülő vagy részesíthető szellemi alkotás 
jogosultja, és azt jogosult a BME-nek a Szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátani. 
Az ezen kötelezettség megszegéséből bárkit ért kárért Megrendelőt kizárólagos felelősség 
terheli. 

 
9.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a BME az általa a kutatás-fejlesztési tevékenység keretében 

átadott valamennyi dokumentum, bármely formátumú és rögzítési módú dokumentáció 
tekintetében a vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással él. 
Mindaddig, amíg a Szerződés alapján Megrendelőnek a BME-vel szemben kiegyenlítetlen 
tartozása áll fenn bármely jogcímen, Megrendelő nem jogosult a (rész)teljesítésképpen átadott 
dokumentumok, bármely formátumú és rögzítési módú dokumentáció felhasználására, és az 
azzal kapcsolatos jogok gyakorlására. Ezen kötelezettsége megsértése esetén a BME-t átalány-
kártérítésként a teljes Egyedi szerződés szerinti díja illeti meg, a vállalkozási díjon felül.  
 
Amennyiben az Egyedi Szerződés szerinti határidőre tekintettel a vállalkozási díjat a 
Megrendelő nem teljesíti, és azt a BME írásbeli felszólítása ellenére, az abban megjelölt 
határidőben sem tesz eleget, a BME jogosult a létrejött kutatási eredményeket harmadik 
személy számára átruházni, mely átruházás nem minősül az üzleti titok megsértésének, de 
Megrendelő személyére utaló minden körülményt ez esetben törölni kell a harmadik 
személynek átadásra kerülő dokumentumokból. 

 
9.4 A felhasználási jog az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a következőket 

tartalmazza: a rendelkezés és a harmadik személyre kizárólagosan vagy nem kizárólagosan 
történő átruházás joga, az átdolgozás, feldolgozás, analóg és/vagy digitális hordozóra rögzítés, a 
többszörözés, a terjesztés, a kiállítás, a nyilvános előadás, közvetítés és továbbközvetítés, az 
internetes és más módon történő közzététel joga is. Vállalkozó azonban jogosult a szellemi 
alkotásokat saját belső tevékenységéhez- ideértve az üzleti titok sérelme nélkül az oktatást-
kutatást is – felhasználni, a Ptk. 412.§ (3) bekezdés a) pontja alapján.    
 
 

10. A szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
10.1 A Szerződés az Egyedi Szerződés aláírásának napjától kezdődő hatállyal jön létre és a szerződés 

mindkét fél általi teljesítésével szűnik meg. 
 
10.2 A Szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján írásban 

felmondani, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 
 

A Megrendelő részéről történő súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag 
bármely esedékes fizetési kötelezettségének elmulasztása, amennyiben annak teljesítésére a 
BME írásban, megfelelő, legalább 8 napos határidővel felszólította, és a határidő 
eredménytelenül telt el. 

 
10.3 A Felek a szerződést – bármikor – közös megegyezéssel, írásban megszüntethetik. 
 
10.4 A Szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással elszámolni. Amennyiben a Szerződés 

megszűnésére a BME rendkívüli felmondásánál vagy a Megrendelő elállásánál fogva kerül sor, 
a BME - t a korábban teljesített (rész)feladatok díja, valamint ezen felül az ezzel nem fedezett, 
időarányosan számított vállalkozói díj minden további feltétel nélkül megilleti. Amennyiben az 
ily módon meghatározott díj nem éri el a BME-nek a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
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ténylegesen felmerült valamennyi igazolt közvetlen és közvetett költségét, a BME jogosult ezen 
költségeinek a díjat meghaladó részét követelni. A BME jogosult továbbá esetleges kártérítés 
iránti igényét is érvényesíteni. A fentiekben meghatározott díj, illetve igazolt költségek 
megfizetése a szerződés megszűnésekor esedékes, kivéve, ha a Felek írásban másképpen 
állapodnak meg.  

 
11. Vegyes rendelkezések 
 
11.1. A Szerződéssel nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a vonatkozó mindenkori 
jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

 
11.2. A BME jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. Ez 

a módosítás ugyanakkor a már létrejött szerződéseket – a Felek egyező akarata hiányában nem 
érinti. 

 
11.3.  Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. 

Ha ez nem vezetne eredményre, akkor alávetik magukat a per tárgyának értékétől függően a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
 
Hatályos:  2007. október 15-től 
 


