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III. Megbizasi szerzodes 

Amely letrejott egyreszr61, 

Nev: E-misszio Egyesiilet 
Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. 
Ad6szam: 19214555-2-15 
Bankszamlaszam: 68800109-50003589 
Szamlavezet6: Szabolcs T akarekszovetkezet 
Kepviseleteben: Tomori Laszlo, egyestileti elnok 
mint Megbizo( a tovabbiakban Megbiz6) 

masreszr61 

Nev: Debreceni Egyetem 
Szekhely: 4032 Debrecen, Egyetem ter 1. 
Intezmenyi azonosit6: FI 17198 
Stafisztikai szamjel: 15329750-8542-312-09 
Ad6szam: 15329750-2-09 
Szamlavezet6 penzintezet: Magyar Allarnkincstar 
Bankszamlaszam: 10034002-00282871-00000000 
Kepviseletre jogosult: Prof. Dr. Szilvassy Zoltan rektor es Dr. Bacs Zoltan gazdasagi 
f6igazgat6 
mint Megbizott (a tovabbiakban Megbizott) 

kozott az alabbi feltetelekkel: 

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa alapjan- figyelernrnel a Kbt 
124. §-ara is - ,A karpati borzderes fajta genmegorzesevel kapcsolatos kutatasi 
munkaval. Feladata kiterjed az ujonnan allomanyba vett egyedek molekularis genetikai 
vizsgalatara; a megelozo evben vegzett vizsgalatok egyeb rokon populaciokra valo 
kiterjesztesere, valamint a karpati borzderes fajta termelesi parametereinek tovabbi 
vizsgalatara." targyaban az alabbi megbizasi szerz6dest kotik. 
Jelen szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezik az alabbi dokurnenturnok: 

az ajanlatteteli felhivas, 
az ajanlati dokurnentaci6, 
a megbizott ajanlata es annak mellekletei, 
a kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek irasos osszegzese. 

A megbiz6 jelen szerz6dessel elerni kivant celja, hogy a HUSKROUA/1101/094 
azonosit6szamu palyazataban vallalt kotelezettsegeit kell6 szakertelernrnel es szakrnai 
tapasztalattal rendelkez6 kiils6 ceg bevonasaval teljes mertekben es hianytalanul es 
hatarid6ben teljesithesse, tovabba a tamogatast jogszeriien felhasznalhassa. A megbizott jelen 



2 

szerz6des ahiinisavai kijeienti, hogy a megbiz6 jeien szerz6dessei eiemi kivant ceijait 
megismerte, azok megvai6sithat6sagat szakmai tapasztaiatai aiapjan megvizsgalta es 
megvai6sithat6nak tartja. 

2., A feiek megallapodnak abban, hogy a megbizott a szerz6des aiapjan az aiabbiakban 
meghatarozott megbizasi dijra jogosuit: 

Megbizasi dij: netto 14 100 000 Ft, brutto 17 907 000 Ft 

azaz: brutto tizenhetmillio - kilencszazhetezer forint 

3.,. a.) A megbizott altai a megbiz6 reszere nylijtand6 szoigaitatasok koret, a megbizott altai 
eivegzend6 feiadatok tartaimi megjelOieset ajaniatteteii feihivas es dokumentaci6 tartaimazza 
azzal, hogy ezen dokumentumok kizar6Iag megbizott feiadatainak Ienyeges eiemeit 
tartaimazzak. 

b.) A megbizott jeien szerz6desben vallalt feiadatait a megbiz6 igenyeinek es erdekeinek 
figyeiembe vetelevei, professzionaiis szinten a hataridok pontos betartasa mellett koteies 
ellatni. 

c.) A megbizott kijeienti, hogy a tamogatasb6I megvai6sitott projektek kapcsan 
szakerteiemmei rendeikezik es a megbiz6 reszere a tamogatasi szabalyokhoz illeszked6 
teijesitest nylijt. 

d.) A megbizott jeien okirat aiairasavai koteiezettseget vallai arra, hogy a targy szerinti 
munkavai kapcsoiatos tevekenysege soran a megbiz6 erdekeit messzemen6en szem ei6tt tartja 
es a megbiz6 erdekeit sert6 ei6nyoket, jogokat nem szerez. 

A megbizott koteies az altaia eivegzett feiadtok teijes korii dokumentaiasar6I gondoskodni oiy 
m6don, hogy az aikaimas Iegyen arra, hogy a megbiz6 a tamogatas felhasznaiasa koreben 
megfeiei6 eiszamoiast tudjon benylijtani. 

4., A megbizott kijeienti, hogy nines oiyan fiigg6ben Iev6 koteiezettsege vagy erdekkorebe 
tartoz6 mas korUimeny, ameiy kedvez6tleniil hathat a jeien szerz6desben fogiaitak 
ervenyessegere, teijesitesere vagy sajat teijesitesi keszsegere, illetve kepessegere. 

5., A megbiz6 jogosult a megbizottnak a jeien szerzodesben vallalt feiadatai ellatasavai 
kapcsoiatos tevekenyseget onall6an vagy megbiz6Ievellei ellatott kepvisei6je reven 
ellen6rizni oiyan m6don, hogy a megbizott teijesiteset a megbiz6 ez iranyu tevekenysege ne 
akadalyozza. A megbiz6 kifejezetten feihivja a megbizott figyeimet, hogy a szerz6dessei 
osszefiigg6 feiadatok teijesUleset a megbiz6 reszere tamogatast nylijt6 szervezet is jogosuit 
ellen6rizni. E korben a megbizottat kiemeit egyuttmiikodesi koteiezettseg terheii a szerz6des 
id6tartama aiatt es -amennyiben a tamogatast nyujt6 reszer6I az ellen6rzes a szerz6des id6beli 
hatalyan tuii id6pontban tortenik - azt kovet6en is. 

6., A megbiz6 kotelezettseget vallai arra, hogy idoben a megbizott rendelkezesere bocsat minden 
oiyan a birtokaban lev6, es a megbizott feladataival osszeftiggesb~n Iev6 informaci6t, adatot, 
dokumentumot, melyek a megbizott jelen szerz6desben meghatarozott feladatai ellatasahoz 
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sziiksegesek. Sziikseges infonml.ci6knak tekintendok kUlonosen azok a rnegbiz6 rendelkezesere 
a116 adatok, isrneretek, rnelyek nelkUl a rnegbizott nern tudna a jelen szerzodesben vallalt 
kotelezettsegeit teljesiteni. 
- A rnegbiz6 koteles a felhivasban rneghatarozott kotelezettsegeit hataridore teljesiteni. 

7., A teljesites helye: Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. 

8., A megbizott a szerzodes targyat kepezo feladat teljes korii, hianytalan es szerzodesszerii 
elvegzeset szerz6deskotest kovet6 10 h6napon beliil vallalja. 
El6teljesitesre a Felek kolcsonos megegyezese alapjan lehetoseg van. 

9., A megbizott koteles a megbiz6t tevekenysegerol es a feladat ellatasar61 3 havonta 
tajekoztatni, tovabba akkor is, ha felmeriilt uj koriilmenyek az utasitasok m6dositasat teszik 
indokoltta. A megbizott koteles a megbiz6t minden olyan koriilmenyrol haladektalanul 
ertesiteni, amely jelen szerzodes szerinti feladatai vegzesenek eredmenyesseget vagy kello 
idore tOrten6 elvegzeset veszelyezteti, vagy gatolja. A megbizott felel6sseggel tartozik az 
ertesites elmulasztasab61 ered6 karert. 

10., A megbizott a jelen szerzodes teljesitese soran a megbiz6 utasitasai szerint es erdekeinek 
megfeleloen koteles eljami. Felek megallapodnak, hogy a sz6ban adott, a szerz6des teljesitese 
szempontjab61 lenyeges utasitasokat, megallapodasokat a Felek mindig kotelesek ut6lag 
irasba foglalni, es egymasnak megkiildeni. 

11., Kapcsolattart6 szemelyek: 
Megbiz6 reszer61 

nev: Csel6szki Tamas 
beosztas: projekt vezeto 
cim: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. 
telefonszam: +36 42 504 403, +36 20 910 3072 
fax: +36 42 504 403 
email: cselo@t-online.hu 

A Megbizott reszerol a teljesitesert felel6s szemely: 
nev: Dr. Beri Bela 
beosztas: egyetemi docens 
cim: DE MEK, 4032 Debrecen, Boszormenyi ut 138. 
telefonszam: +36 52 508 437, +36 30 9721 263 
fax: +36 52 486 285 
email: beri@agr.unideb.hu 

12., A felek kozotti, a jelen Szerzodessel kapcsolatos barmifele kozles, javaslat csak irasban 
telefaxon, vagy levelpostai uton ervenyes es hatalyos. A felek megallapodnak, hogy a jelen 
szerzodes kereteben egymassal telefonon, e-mailen, vagy sz6beli targyalason kozolt 
ertesiteseiket faxon, levelpostai uton haladektalanul, de legkes6bb 2 munkanapon beliil 
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megerositik. A megerosites hianyaban az ertesites ervenytelen. A felek kotelezik magukat, 
hogy a fenti jognyilatkozatok kozlesere es ertesitesek kezbesitesere vonatkoz6 
megallapodasukra tekintettel gondoskodnak arr61, hogy az egymas tudomasara hozott 
kezbesitesi cimen a jelen Szerzodes fennallasa alatt folyamatosan rendelkeznek ktildemenyek 
atvetelere jogosult szemellyel, tovabba a szekhely, lakhely vagy Ievelezesi cim megvaltozasat 
a masik fellel haladektalanul irasban kozlik. Ezen kotelezettsege elmulasztasa eseten a 
kepviselo szemely hianyara, tovabba a jognyilatkozatok kozlesenek elmaradasara elonyok 
szerzese vegett egyik fel sem hivatkozhat. 

13., Penziigyi feltetelek: 

Az eljaras ut6finanszirozott. V egszamla beny(:Ljtasa csak a szerzodesben foglalt szolgaltatas 
teljesitese utan Iehetseges 

Reszszamlazasra az alabbiak szerint van lehetoseg: 

A megbizott 25 % osszegii eloleg szamla beny(:Ljtasara jogosult, mely eloleg a vegszamlaban 
keriillevomisra. 

A megbizott a nett6 szerzodeses osszeg 50%-anak megfelelo osszegii resszamla kiallitasara 
jogosult az alabbi feltetelek teljesitese eseten: 
- mintak begyiijtese tej es hus vizsgalatokra; 
- meretadatok felvetele; 
- genetikai mintak begyiijtese; 

Vegszamla es zar6 beszamol6 beny(:Ljtasa az alabbi feladatok elvegzese eseten lehetseges: 
- mintak elemzese, ertekelese; 
- genetikai kutatas elkeszitese; 
- kutatasi tanulmany elkeszitese; 

Fizetesi feltetelekre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezes: az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi 
XCII. torveny 36/ A. §-a, valamint a Polgari Torvenykonyv 6:130 §-a. Kbt. 130. §-a. Az 
ajanlattetel, a szerzodes es a kifizetesek penzneme a forint. 

A megbiz6 reszerol a szerzodesszerii teljesites igazolasara a reszteljesitesek es a vegteljesites 
eseteben is kizar6lag az elnok- vagy az altala irasban meghatalmazott szemely- jogosult. 

A felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a megbizasi dij tartalmazza a megbizottnak a 
jelen szerzodes szerinti feladatok vegzese soran felmeriilo mindennemii koltseget es egyeb 
kiadasat, ezert a megbizott a megbiz6val szemben tovabbi kOltsegigennyel nem elhet. 

A megbizo a projekt finanszirozasahoz a HUSKROUA/1101/094 azonosito szamu palyazat 
altai biztositott tamogatast hasznalja fel. 

14., A megbiz6 jogosult jelen szerzodest egyoldalu nyilatkozattal, 30 napos felmondasi 
hataridovel felmondani, mely esetben a szerzodes megsziinesere vonatkoz6 polgari jogi 
szabalyokat kell alkalmazni. A Megbizott a szerzodesszeriien elvegzett munka es igazolt 
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koltsegei ellenertekere tarthat igenyt, mel yet a szerzodo felek a felmondast61 szamitott 60 
napon beliil kozosen felmernek, es egymassal elszamolnak. 

A megbiz6 jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szi.ikseges olyan 
hataridovel, amely lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasar61 
gondoskodni tudjon - ha 
a) a megbizott tarsasagaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni 
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes 
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott 
felteteleknek. 
b) a megbizott kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest 
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek. 

A fenti felmondas eseten a megbizott a szerzodes megsziinese elott mar teljesitett 
szolgaltatas szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult. 

15., A megbizott tudomasul veszi, hogy a szerzodes teljesitese soran a teljesitesbe bevont 
kozremiikodok (teljesitesi seged) kizar6lag a megbizott ajanlataban alvallalkoz6kent 
megjelOlt jogi vagy termeszetes szemelyek lehetnek. A kozremiikodok (teljesitesi seged) 
bevonasahoz a jelen szerzodes teljesitesebe a megbiz6 a jelen szerzodes alairasaval 
hozzajarul, a megbizott az altala igenybe vert kozremiikodoert ugy felel, mintha a 
szolgaltatast maga vegezte volna, a kozremiikodo jogosulatlan igenybe vetele eseten 
pedig, felelos minden olyan karert is, amely a kozremiikodo igenybe vetele nelki.il nem 
kovetkezett volna be. A megbizott a kozremiikodo felr6hat6 magatartasa altai a 
megbiz6nak okozott barmely karert teljes felelosseggel tartozik. 

16., A megbizott a jelen szerzodes teljesitesevel osszeftiggesben tudomasara jutott iizleti 
es egyeb titkot, mas hasonl6 adatot, informaci6t koteles bizalmasan kezelni, azokat 
kizar61ag a jelen szerzodes teljesitesehez hasznalhatja fel. 

17 ., A megbizott kotelezettseget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodes 
teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdes k) 
pontja szerinti felteteleknek nem megfelelo tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek 
a megbizott ad6k6teles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak. 

A megbizott kotelezettseget vallal tovabba arra, hogy a szerzodes teljesitesenek teljes 
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a megbiz6 szamara megismerhetove teszi es a 
Kbt. 125. § (5) bekezdes szerinti iigyletekrol a megbiz6t haladektalanul ertesiti. 

18., Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., Kbt. valamint egyeb 
hatalyos jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k. 
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19., A Felek a vitas eseteik rendezese kapcsan Megrendelo szekhelye szerinti bir6sag 
kizar61agos illetekesseget kotik ki. 

Szerzodo felek a szerzodest, mint akaratuknak es nyilatkozataiknak mindenben megegyezot 
j6vahagy6lag alairtak. 

Nyiregyhaza, 2014. julius 31. 

;; 

Megbizott 

Penziigyi ellenjegyzo: 

r.:·~ ,' 

~ 
Dr. Bacs Zoltan 

,. gazdasagi foigazgat6 
2014.julius 31. 

~: Szakmai ellenjegyzo: 
,.. 

'. l,...K \~--f 
Dr~ B~riBeia. . 

egyetemi docens 

Jogi ellenjegyzo: 

.· ... V!\w \ L}\ (1 V\..__~ 
······································ 


