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Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok ellátására

„LIFE40akForests" című és LIFEl 6NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében
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Szám Megrendffl'íoél)o-9 /2019.
Nyilvt.szám: ./(:T.{ .. ./2019.
Témafelelős: Vers József

KUTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Balatön-felvidéki Nemzeti Par� I gazgatóság (8229 C�opak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán
igazgató, adószáma: 15 325 770-2-19; számlaszám: Magyar Allamkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága:
10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Naturinfo Bt. (székhely: 7400 Kaposvár B.erzsenyi u. 12. képviseli: Ábrahám Levente, nyilvántartási szám:
, mint Kutató (a tpvábbiakban: Kutató), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alulírott he.lyen
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 Koloska (HUBF20034) beavatkozási
területén szaproxylofág bogarak felmérésének elvégzése az 2. számú mellékletben
meghatározottak 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, személyzette.l 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 befeje7ését 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 Meqrendelővel szemben
követelést nem támaszthat.

2: A szerződés teljesítése
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatási határidő:

1. részszámla: 2019.11.15.
2. részszámla: 2020.03.31.
A 1 pid digitális .formátumú zárójelentés melyet 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 teijesítési 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 Megrende.lő előteljesítést is elfogad.
2.4. Kutató a j·elen 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).
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6. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak
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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 kötelezettség_ei

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 ill., veszélyeztetve van. Minden, a
jelen S?:erződés 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. Megre.ndelő a Kutató által átadott, a teljesítéshez kapcso_lódó dokumentumokat az átvételtől számított
5 munkanapon belül kötel!=S megvizsgálni, és dö'ntéséről a Kutatót írásban · értesíteni. Ezen kívül is
Megrendelő a Kutatói feladatok elvégzéséhez a szűkséges 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 levélben is
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja
(a további.akban: 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
a
Kutató
felelősséggel
tartozik.
ehpulasztásából ece
�
f

�
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szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. A°z érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó
rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely - amennyiben ez jogilag lehetséges
- a legközelebb áll Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint
elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.
8.11. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői
módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással teU jog.nyilatkozat a
szerződés módosítására nem alkalmas.
·
·
8.12. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő
vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Felek - értékhatártól
függően - kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8.13. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba; ha az aláírások nem ugyanazon
napon történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi aláírás napja Jelen szerződés Szerződő Felek
kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy teljesedésbe, és szűnik meg, kivéve azok
a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva' továbbra is
fenn kell maradniuk (titoktartásra vonatkozó rendelkezések).
8.14. f;. jelen szerződés elválaszthaté)tlan részét képező mellékletek:
1. Arajánlat
2. Kutató átláthatósági nyilatkozata
3. Kutatási protokoll
4. Megrendelő adatkezelési tájékoztatója
8.15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló
2011.. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az
okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal
mindenben egyezőként írják alá.
Kaposvár, 2019. of, 'l L

. . . . . . . . . A�............... .........
Ábrahám Levente
Kutató
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!. s::. me/Úklet

FELOLVASÓ LAP·

Szaproxylofág bogarak fölmérésének beszerzése a LTFE.16NAT/l.T/000245 a7.onosító számú, ,,LlFE40akForests"
elnevezésű projekt keretében.
Ajánlatkérií:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Ajánlattevő neve: Naturinfo Bt.
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár BerLscnyi u. 12.
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxs7,áma: Ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve: .
Az ajánlat szá1Í1szcrüsíthető adatai:

1AM

1 Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj mil1dösszesen (Ft): 1 400 OOO
az.az egymillió-négyszázezer forint

A megbízási dfj számlázásának ütemezése:
A „LIFE 4 OAK Forests"
elnevezésű, UFE l 6NAT/IT/000245
azonosító számú pályázat keretében
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Koloska (l-lUBF20034)
beavatkozási t:eriilctén s,;nproxylofág
·bogarak mintavételezésére a 2.
számú melléklet szerint.

>Végszámla

;-

, Teljesítési. határidő

Nettó (ÁFA nélküli)
megbízási díj összege
Ft

r.ioo OOO

'.!0'.LO. OJ ..J 1.

1 100 OOO

(ké1jük a rnegfelelií választ aláhúzni)
nem.
AfA alanyi mentes: igim
Ajánlati kötöttség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 2019. 08. 25.
Kelt: Kaposvár, 2019. 03 . 25.

'

� t,,., '--.. "'
Dr. Abrahám Levente
iigyvezetö

· Ajánlattevő cégszerű alllírása
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skás Zoltán igazgató
Balato �lvideki Nemze!i Park Igazgatóság
.
.
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi cxcv: törvény 50. § (1) bekezdés e) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1.- pontjának való
megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, Ábrahám Levnte (név), mint a(z)
Naturinfo Bt. (cég)név 20980911-1-14 (adószám)
ügyvezető ·beosztás / tisztség megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom·, hogy az
· általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.• §
(1) 1.a) pontja szerint [megfelelő rész aláhúzandó]
egyházi, jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön.·külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a helyi önkormányzat neve:........................................................................
.
az Európai gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve: ................................................ .........................................
ezért átlátható szervezetnek minősül.
Kaposvár (helység) 2019. 08. 12. (dátum)

'-�:
�
·
�
Dr. Abrahám Levet1te
ügyvezető

céQszerű aláírás., bélyegző
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Nyilatkozat az államháztar'tá·sról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) b�kezdé·s e) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi .CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának v.aló
megfelelésről
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek
1.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, Ábrahám Levente (név), mint a(z)
Naturinfo Bt. (cégnév), 20980911-1-14 (adószám) ügyvezető (tisztség, beosztás megnevezése)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt. szeryezet az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
·személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
· aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Uhió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásbim
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet t-agállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: .......................................,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ·
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3.. pontban nyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amellyel kapcsolatban a 2. B)-C) pontjában nyilatkozom.

2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és· a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
. mogakadályoz;:íi:;;:íról Gzóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r)- pontja alapján
a következő
··
Lerrnészetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(!):
A) Tényleges tulajdonos(ok) .
Neve: Ábrahám Levente
Születési neve: -................ :............................................................................. .
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad: 1/2
Befolyás/szavazati jog mértéke: 1/2
Neve: Ábrahám Vincéné
Születési neve:
Születési helye és ideje: Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad; 1/2

· · Befolyás/szavazati jog mértéke: 1/2
Neve: ...................................... :..................................................................
Születési neve: ............................................................................................... .
Születési helye és ideje: ......... ......................................................................... .
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a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel
rendelkező személy) van; vagy
a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: ...............................
A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: ...............: ...........................
A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak; vagy
a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó
és adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri
el a 10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társaság
társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó];
Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra
vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az
Európai Unió tagállamában/ az OECD tagállamában/ olyan államban van, amellyel ebben
az államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez.
A szervezet szekhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: .............................
Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a
Vidékfejlesztési Minisztérium a honlapján közzéteheti.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kaposvár (helység) 2019. 08. 12. (dátum)

�� � \.._

'------

Dr Ahrahám I .evente
Ugyvezető

cégszer.ü aláírás, bélyegző

1

.

4

uskás Zoltán igazgató
Balaton elvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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Abrahám Levente
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3.számú melléklet
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Protokoll szaproxylofág bogarak mintavételezésére
· a LIFE 4 Oak Forests programhoz
Készítette:

2019.03.07.

6. verzió
A mintavétel célja, a célcsoport bemutatása
·

Módszertan: mintavételi területek, területkijelölés.

Módszertan: Mintavétel, állapotfelmérés
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Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok ellátására

„LIFE40akForests" című és LIFE16NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében
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