6. melléklet
Az Óbudai Egyetem nevében kötött szerződések tartalmi elemei
(1) Az írásbeli szerződés megkötésének kötelező tartalmi elemei a következők:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

a szerződés száma,
a szerződő felek és szerződéses pozíciójuk megnevezése,
a szerződés tárgyának részletes, egyértelműen beazonosítható megnevezése,
a szerződő feleknek a szerződésből fakadó lényeges jogainak és kötelezettségeinek megnevezése,
a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tárgyának, a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi
jellemzőinek meghatározása, valamint teljesítésének határideje,
a kifizetendő összeg megnevezése, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységár megnevezése, több év
előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti ütemezésben,
a pénzügyi teljesítés devizanemének megnevezése,
a fizetési, illetve teljesítési határidők meghatározása,
a fizetés, illetve a teljesítés módjának, feltételeinek valamint a teljesítési igazolás aláírására jogosult
személy megnevezése,
a szerződés létrejöttének időpontja, és a szerződő felek, illetve képviselőik szabályos (gazdálkodó
szervezet esetén cégszerű, egyéb szervezet esetén a rá vonatkozó szabályok szerinti) aláírása,
az Egyetem részéről a szükséges ellenjegyzések, különös tekintettel a pénzügyi ellenjegyzésre
(keltezéssel ellátva),
a szerződő fél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül,
a megkötendő visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló
visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános adatokon, feltételeken
túlmenően tartalmaznia kell:
a) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását,
határidejét, a személyi és időbeli hatályt,
b) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés
devizanemét, módját és feltételeit,
c) a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti
ütemezésben,
d) a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását, és
e) a jogi ellenjegyzés tényét és a jogi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

(2) A szerződésekben az Egyetem nevén, székhelyén, a képviselő nevén és beosztásán kívül rögzíteni szükséges
az Egyetem intézményi azonosító számát, adószámát, statisztikai számjelét és a bankszámlaszámát is (szükség
esetén a telephelyét is).
(3) Idegen nyelvű szerződések esetén lehetőség szerint tükörfordítást kell alkalmazni, amennyibe ez nem
lehetséges, abban az esetben az idegen nyelven írott szerződéshez mellékelni kell a hiteles magyar nyelvű fordítást
(Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által történő hivatalos fordítás). Amennyiben nincs lehetőség a hiteles
magyar nyelvű fordítás beszerzésére, a magyar nyelvű fordításért felelős személy (az Egyetem alkalmazásában
álló olyan vezető beosztású személy, aki az adott idegen nyelv vonatkozásában legalább középfokú nyelvvizsgával
és szakmai nyelvvizsgával rendelkezik) köteles ellenjegyezni a dokumentumot és mellékelni egy magyar nyelvű
kivonatot (a szerződés lényegét összefoglalva) a szerződéshez. Amennyiben a szerződés szakmai tartalma illetve
nyelvi bonyolultsága azt nem indokolja, az aláíró mellőzheti a kétnyelvű okirati fordítást, illetve a hiteles fordítást,
vagy kivonatot.

