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Nyilvántartási szám: …………………
M E GB Í ZÁ SI S ZER ZŐ D ÉS
Amely létrejött egyrészről a DEBRECENI EGYETEM
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményi azonosító: FI 17198
Adószám: 15329750-2-09
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000
képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, jelen szerződés tekintetében az RH/559/2014. iktatószámú
meghatalmazás alapján Dr. Páll Dénes Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgató, pénzügyi
ellenjegyző: Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató
mint Megbízó,
másrészről
név/cégnév:
képviseli:
lakcím/székhely:
cégjegyzékszám /vállalkozói ig. sz.:
adószám:
számlavezető pénzintézet:.
bankszámlaszám:
mint Megbízott között, az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Felek megállapítják, hogy a Megbízó és a ………..(szponzor neve) (továbbiakban: Szponzor) között
………………………. (a klinikai vizsgálat protokoll száma) protokoll számú és
……………………………………… (klinikai vizsgálat pontos elnevezése) elnevezésű vizsgálat
elvégzésére ……………… - án (dátum) szerződés (továbbiakban szponzori szerződés) jött létre. A
szponzori szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésére Megbízó Megbízottal jelen szerződést köti.
1.)

A Megbízott vállalja, hogy a szponzori szerződésben meghatározott humán klinikai vizsgálatot
(a továbbiakban: Vizsgálat), a jelen szerződés 4. pontjában részletezettek szerint, a Vizsgálati
Protokoll, a hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem szabályzatainak betartásával elvégzi.

2.)

A Vizsgálat teljesítésének helye (Vizsgálóhely): Debreceni Egyetem, ……………………

3.) A jelen megbízási szerződést a felek az aláírás napjától ……………………………-ig tartó
határozott / határozatlan időtartamra kötik. (a nem megfelelőek kihúzandó)
4.)

A szerződésben vállalt feladat: (a nem megfelelőek kihúzandók, kezdeményező 4.) pontja szerint)
a vizsgálat vezetése, a Megbízott tevékenységének ellenőrzése, kapcsolattartás a Debreceni
Egyetem megbízójával, a vizsgálat helyi megtervezése, koordinálása és lebonyolítása, a
vizsgálati alanyok kiválasztása, tájékoztatása, betegvizitek végzése, az eredmények értékelése,
adatrögzítés, asszisztensi teendők ellátása, tudományos szakértői feladatok ellátása.
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5.)

Megbízott kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal, jogosultságokkal és
képesítésekkel, valamint a jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű,
jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. A jelen szerződésben
meghatározott feladatot Megbízott képviseletében kizárólag …………… jogosult ellátni.

6.)

a.) Az 1.) pontban meghatározott Vizsgálat ellátásáért a Megbízottat …….……………. Ft +
ÁFA, összesen bruttó …………..….Ft megbízási díj illeti meg. A megbízási díj kifizetése a
Megbízó részéről a feladat elvégezését követően kiállított teljesítési igazolás alapján történik,
amelynek feltétele a klinikai vizsgálatot megrendelő …………………..Szponzor és a Megbízó
közötti elszámolás és a Szponzor által a humán klinikai vizsgálati szerződésben foglaltak szerint
kiállított teljesítési igazolás.
vagy
b.) A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés megkötésekor a megbízási díj mértéke
előre nem látható, az a Feleken kívül álló körülmények függvénye. Amennyiben a megbízási díj
megállapításának feltételéül szolgáló körülmények bekövetkeznek, a megbízási díj mértékéről és
esedékességéről Felek egy, a jelen szerződéshez csatolt, - többszöri kifizetés esetén folyamatos
sorszámozással ellátott - kiegészítésben rendelkeznek.

7.)

A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó e szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
nem esik késedelembe a megbízási díj fedezetét biztosító teljes Szponzori díj Megbízó
számlájára került jóváírását követő öt munkanapig.

8.)

A Megbízott a feladatellátás során részszámla benyújtására jogosult.

9.)

Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti megbízási díjat a Megbízott által, a számviteli
szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a Megbízóhoz történő beérkezést követő 30
napon belül megfizeti a Megbízott ……………………………….Banknál vezetett
……………………………………számú bankszámlájára.

10.)

A szerződés szerinti összeg fedezete: ………………………………..

11.)

A felek megállapítják, hogy a Megbízó az állományába tartozó személy részére megbízási díjat
vagy egyéb díjazást a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethet.

12.)

A Megbízó állományába tartozó személyt – a feladat teljesítésének igazolását követően –
megbízási vagy egyéb díj kizárólag abban az esetben illeti meg, ha a szerződésben rögzített
feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

13.)

A jelen szerződés 6.) pontjában foglalt teljesítési igazolás kiállítására a Gyógyszerfejlesztési
Koordinációs Központ igazgató jogosult. Amennyiben a Megbízott nem a vizsgálatvezető, akkor
a vizsgálatvezető igazolása is szükséges.

14.)

Felek azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el
(rendkívüli felmondás). E jog gyakorlása esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a
szerződésszegő Fél részére kézbesítik a rendkívüli felmondást.

15.)

Amennyiben a jelen szerződés az időbeli hatály lejárata előtt bármilyen formában megszűnik,
felek az addig teljesített részfeladatokkal egymással elszámolnak. Ez alól kivételt képez az az
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eset, ha a Megbízott magatartása miatt a szerződés rendkívüli felmondással megszüntetésre
kerül; ez esetben az elszámolás a körülmények figyelembe vétele mellett történik.
16.)

A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó és a Szponzor között létrejött szerződés tartalmát
megismerte, valamint annak vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
ennek megfelelően jár el a Vizsgálat elvégzésének időtartama alatt.

17.)

A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott Vizsgálat elvégzését
követően értesíti a Vizsgálattal érintetteket ennek tényéről.

18.)

Megbízott kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A szerződést Megbízó
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megbízott már nem minősül átlátható
szervezetnek.

19.)

A szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják
rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Debreceni Járásbíróság, továbbá
törvényszéki hatáskör esetén a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

20.)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a fenti szerződést, elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.
Debrecen, 201 .……………...
Megbízó:

Megbízott:

..………………………….
Dr. Páll Dénes
igazgató
Debreceni Egyetem
Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

………………………
név
cég

Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………..
Dr. Bács Zoltán
gazdasági főigazgató
Debrecen, 201 .……………..
Szakmai ellenjegyző (amennyiben nem azonos a Megbízottal, vagy annak képviselőjével):
………………………………..
név
vizsgálatvezető
Jelen Szerződés a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi Osztálya által készített mintaszerződés
alapján készült. Jogi ellenjegyzést a Szerződéskötés eljárási rend 7.§ (6) alapján nem igényel.
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