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Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok ellátására

„LIFE40akForests" című és LIFE I 6NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében
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Szám Megrendelőnél: 2.JD,,-g/2019.
/2019.
Nyilvt.szám:

J(;'}

Témafelelős: Ve�� Jozsef

KUTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.; képv.: Puskás Zoltán
igazgató, adószáma: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága:
10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Dr. Estók Péter kisadózó egyéni vállalkozó (székhely: , képviseli: Dr. Estók Péter, nyilvántartási szám: ,
adószáma: ; számlaszáma: ), mint Kutató (a továbbiakban: Kutató), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:
1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Kutató pedig elvállalja az alábbi természettudományos kutatási feladatok
ellátását:
A „LIFE 4 OAK Forests" elnevezésű, LIFE16NAT /IT /000245 azonosító számú pályázat keretében
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Bakonyszücs (HUBF30001) és a Koloska
(HUBF20034) beavatkozási területein a denevér állomány ultrahangfelvételek útján történő
felmérése a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet szerint.
1.2. Kutató kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény
létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez
szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől
elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan
fogja ellátni.
Kutató kötelezi magát, hogy minden bejelentési kötelezettség alá tartozó kutatási és fejlesztési tevékenység
megkezdését és befejezését bejelenti az arra illetékes nyilvántartó szervnek.
1.3. Kutató kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a Kutatói díj
megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul
veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben
követelést nem támns7that.
2. A szerződés teljesítése
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatási határidő: 2019. november 15. napja.
A 1 pid digitális formátumú zárójelentés, amelyet a Megrendelő vesz át. A Kutató az eredményeket és a
kutatás során gyűjtött összes egyéb információt, alapadatot és származtatott adatot további felhasználás
céljára a Megrendelőnek átadja.
2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott teljesítési határidőt a Kutatónak fel nem róható valamely ok
(így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely
ok) következtében előállt igazolt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor a határidők az
akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.
2.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő előteljesítést is elfogad.
2.4. Kutató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez valamint a témakör lezáráshoz
zárójelentést (például kutatási jelentés, témajelentés, szoftver, stb.) köteles a Megrendelőhöz benyújtani. A
jelentést digitális formátumban is át kell adni a Természetvédelmi Információs Rendszer számára alkalmas
fájlokban (Word, Excel, Access).
A Kutató az eredményeket és a kutatás során gyűjtött összes egyéb információt, alapadatot további
felhasználás céljára a Megrendelőnek átadja.
A benyújtott dokumentációk példányszáma egy.
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6. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak
6.1. A Meqrendelo teljes1tesigazolasra jogosult kepviseloje: ·
név:
értesítési cím
telefon / fax
Mobil:
e-mail
„

6 2 A M eqrende I"
o kapcso attartasra kne l"I
o t k'
eov1se
01e:
. I"·
név:

,

értesítési cím
telefon / fax
Mobil:
e-mail
6 3 A Kutato nv1·1 atkozattete
' 1 re es
' kaocso attartasra ioqosu 1 t k'eovise I"
oie:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
6.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban
jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.
6.5. Megrendelő kijelenti, hogy a 6.1.- 6.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Kutató részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Kutató 6.3. pontban megjelölt kapcsolattartót az adatkezelésről e-mail útján tájékoztatja.
6.6. Kutató kijelenti, hogy a 6.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megrendelő
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 6.1.- 6.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
7. Szerződő Felek kötelezettségei
7.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges
adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni,
amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ifi., veszélyeztetve van. ·Minden, a
jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben,
telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő
kézbesítéskor áll be. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.
7.2. Ha a kutatási feladat elvégzéséhez adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy
Megrendelő - a Kutató felszólításától számított 5 munkanapon belül - az adatokat köteles a Kutató
rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a
közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Szerződő Felek az 5 napos
határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Kutató jogosult akadályközléssel élni.
7.3. Megrendelő a Kutató által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó dokumentumokat az átvételtől számított
5 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és döntéséről a Kutatót írásban értesíteni. Ezen kívül is
Megrendelő a Kutatói feladatok elvégzéséhez a szükséges információkat, háttéranyagokat,
dokumentációkat stb. olyan időpontban köteles Kutatónak átadni, hogy Kutató szerződéses kötelezettségeit
határidőre teljesíteni tudja.
7.4. Kutató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul külön hivatalos levélbe·n is
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja
(a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben foglaltak - kivéve, ha az akadály külső
elháríthatatlan ok - a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelőnek a
késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a Kutató felelősséggel tartozik.
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2.számú melléklet
DENEVÉREK VIZSGÁLATA

Feltételezések:
1.

Módszer:

1.

:

Mintavételezési helyszínek kiválasztásának szempontjai

•

Mintavételezés időzítése

Detektor típusa, beállításai
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Hangfile-ok kezelése
A hangok határozása

' "'
.h . .
. k a']ta 1anos
.
·
1
ak uszt1'k a1. azonos1t atosaga, 1 etve a hangh atarozas soran a lkamaz
A z egyes f:3JO
hato' f;aJcsoport
k ategona k
denevérfaj

Rhinolophus ewyale

faji szinten azonosítható hang
alap_ján
esetenként

Rhinolophus hipposideros/ Rhinolophus euryale

RhinolophusJerrumequinwn

mindig

-

Rhinolophus hipposideros

esetenként

Rhinolophus hipposideros/ Rhinolophus euryale

Barbastella barbastellus

mindig

-

Eptesicus nilssonii

esetenként

Eptesicus/NyctalusNespertilio sp.

fajcsoport neve, ha faji szinten nem azonosítható

Eptesicus serolinus

esetenként

Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio _sp.

Hypsugo savii

gyakran

Hypsugo savii/Pipistrellus kµhlii/nathusii

Miniopterus schreibersii

gyakran

Miniopterus schreibersii/Pipistrellus pygmaeus.

Myotis alcathoe

ritkán

Myotis sp.

Myotis bechsteinii

ritkán

Myotis sp.

Myotis blythii

ritkán

Myotis myotis/blythii
Mvotis so.
Myotis sp. /

Myotis brandtii

Balaton

#'

/

1

"

...._
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�
as zofé
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Myotis dasycneme

esetenként

Myotis sp.

Myotis daubentonii

esetenként

Myotis sp.

Myolis emarginatus

esetenként

Myotis sp.

Myotis myotis

esetenként

Myotis mystacinus

nem

Myotis myotis/blythii
Myotis sp.
Myotis sp.

Myotis nattereri

gyakran

Myotis sp.

Nyctalus lasiopterus

esetenként

Nyctalus leisferi

esetenként

Nyctafus noctufa

gyakran

Pipistreffus kuhfii

esetenként

Nyctalus sp.
Eotesicus/Nvctalus/Vesoertilio so.
Nyctalus sp.
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp.
Nyctalus sp.
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp.
Pipistrellus nathusii/kuhlii

Pipistreffus nathusii

esetenként

Pipistreffus pipistrelfus

gyakran

Pipistrellus nathusii/kuhlii/Hypsugo savii
Pipistrellus nathusii/kuhlii
Pipistrellus nathusii/kuhlii
/Hypsugo savii
Pipistrellus sp.

Pipistreffus pygmaeus

gyakran

Miniopterus schreibersii/Pipistrellus pygmaeus

Pfecotus auritus

esetenként

Chiroptera sp.

Pfecotus austriacus

esetenként

Chiroptera sp.

Vespertifio murinus

esetenként

Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp.

Kiegészítő vizsgálatok
•

Adatbázisformátum

io

'

1

Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok ellátására

„LIFE40akForests" című és LIFE 16NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében

11

KAPCSOLATTARTÓI TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Kapcsolattartó!
Jelen e-mailem útján tájékoztatom, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerződést
kötött .
A Dr. Estók Péter egyéni vállalkozót az Ön kapcsolattartási adatainak átadásakor Igazgatóságunkat arról
tájékoztatta, hogy az Ön személyes adatainak a részünkre kapcsolattartás céljából történő átadására
felhatalmazással rendelkezett, és azt a vonatkozó jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett tette.
Az Ön személyes adatait Igazgatóságunk kizárólag a Dr. Estók Péter egyéni válla lkozóva l kötött
szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából kezeli.
Amennyiben Természet Szolgálatában Alapítvány az Ön személyes adatait a fenti célokból jogellenesen, az
Ön felhatalmazása nélkül adta át a részünkre, kérjük jelezze felénk, hogy mielőbb kivizsgálhassuk a
történteket, és az esetleges jogellenes adatkezelést megszüntethessük.
Az Ön személyes adatait a jelen e-mail mellékleteként megküldött adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeljük.
Csopak, 2019. W/1,J.

ü

''"'-·
Adatkezelési tájékoztató
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Iga gatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) belső adatkezelési
folyamatai jogszerűségének és az érintet ek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása
céljából az alább! adatvédelmi táJékoztatót alkotJa.
Adatkezelő megnevezése:

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park. Igazgatóság
.

Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:

8229 Csopak, Kossuth utca 16.
bfnp@bfnp.hu
Puskás Zoltán igazgató
[]

Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így
elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartásával kezeli.
Igazgatóságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz
minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.
Jelen tájékoztató útján tesz eleget az Igazgatóságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az
egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:
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