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6/2008. REKTORI UTASÍTÁS 
Innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó eljárási szabályokról 

 
 
 
Főiskolánkon az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az egyes adókötelezettségek teljesítésére 
irányuló ellenőrzése során az innovációs kutatás-fejlesztési tevékenységet vizsgálta a 2005. évre 
vonatkozóan. 
 
Az ellenőrzés során tett megállapításokat figyelembe véve – az alapfeladatokon kívüli tevékenységek 
szabályzat módosításáig – a vállalkozási tevékenységnél, s elsősorban az innovációs kutatás-fejlesztési 
tevékenységek lebonyolítása során az alábbiak szerint kell eljárni. 
 
1) A megbízó cégekkel kötendő szerződéseknél a megállapodásban rögzíteni kell minden lényeges 

körülményt, ami a feladatellátásra kihatással van, azonban olyat a szerződésnek nem szabad 
tartalmaznia, amely a kutatási szolgáltatás során nem teljesíthető, illetve annak befejeztével nem 
valósul meg. 

2) Minden szerződéskötést továbbra is meg kell, hogy előzzön egy előkalkuláció, melynek 
részletesen tartalmaznia kell az elvégzendő feladatokat és az érte felszámított költségeket. Ez az 
előkalkuláció lehet az alapja a későbbiekben a feladatellátást végzőkkel kötendő szerződéseknek. 

3) Ha a gazdálkodó egység több céggel köt egyedi szerződést ugyanazon kutatási tevékenységre, 
valamint a teljes költséget a partnerek közösen biztosítják, és a cégek nem hajlandóak közös, 
többoldalú szerződést kötni, a főiskolán kell a tevékenységet együtt kezelni, úgy hogy egy 
előkalkulációt kell készíteni, s egy témaszámon futtatni a teljes tevékenység elszámolását. Ezt a 
szervezeti egységeknek kell megállapítani és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságot erről a 
témaszám kérésekor tájékoztatni. 

4) A feladat végrehajtását követően készült teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a szerződésben 
vállalt feladatok tényszerű teljesítésének tényét, az átadott anyagok teljes körű felsorolását. A 
feladatok elvégzését dokumentálni kell, így gondot kell fordítani többek között a mérési eredmények 
rögzítésére is. 

5) A számlakérő mellé csatolni kell a teljesítésigazolást. A számla kiállítása előtt a Gazdasági és 
Műszaki Főigazgatóság köteles ellenőrizni, hogy a szerződés és a teljesítésigazolás összhangban 
van-e, és csak azután állíthatja ki a számlát. Azonnali számlakiállításra nincs lehetőség. 
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6) Amennyiben a megbízó részére a főiskola nevében bármilyen nyilatkozat kiadásra kerül, s az 

kihatással van a főiskola tevékenységére, a vállalás végrehajtására, annak betartása kötelező. Ilyen 
lehet pl. a társasági adó törvényre hivatkozással aláírt nyilatkozat, miszerint a munkában résztvevők 
nem lehetnek sem társas, sem egyéni vállalkozók. A szerződésekkel együtt a Gazdasági és 
Műszaki Főigazgatóságra meg kell küldeni a cégnek átadott összes mellékletet, így pl. a kiállított 
nyilatkozatokat is. 

7) A feladatot közvetlenül ellátókkal akkor köthető vállalkozói szerződés, ha azt semmilyen jogszabály, 
vagy más utasítás nem zárja ki. Az alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzat előírásait a 
közvetett munkavégzőkre be kell tartania, azokkal vállalkozói (sem egyéni, sem társas) szerződés 
nem köthető. 

8) Az innovációs kutatás fejlesztési szolgáltatásnál a törvény előírásai alapján alapvetően nem lehet 
alvállalkozó. 

9) A kutatásfejlesztési tevékenység során minden esetben be kell tartani a Kutatási és Technológiai 
Innovációs alapról szóló törvényben foglalt előírásokat. 

 
 
Jelen Rektori Utasításban foglaltak 2008. szeptember 8-tól lépnek érvénybe. Az utasításban nem 
érintett kérdésekben továbbra is az alapfeladatokon kívüli tevékenységek szabályzat előírásai 
érvényesek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudas Imre 
 

 


