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Hetedik keretprogram, támogatási megállapodás 
III. MELLÉKLET – A TRANSZNACIONÁLIS HOZZÁFÉRÉSSEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ EGYEDI 

RENDELKEZÉSEK 
 
 
III.1. – Fogalommeghatározások 
A II.1. cikk fogalommeghatározásai mellett a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: 

1. Hozzáférés-szolgáltató: az a kedvezményezett, amelynek feladata hozzáférést biztosítani az I. 
mellékletben meghatározott infrastruktúrá(k)hoz vagy berendezés(ek)hez. 

2. Infrastruktúra: létesítmény, erőforrás (vagy erőforrások koherens együttese) a kapcsolódó 
szolgáltatásokkal együtt, amit a tudományos közösség a kutatások elvégzéséhez használ fel.  

3. Berendezés: az infrastruktúra része, amely a többi résztől függetlenül használható. 

4. Felhasználó: a felhasználói csoport kutatója, beleértve a felhasználói csoport vezetőjét is. 

5. Felhasználói csoport: egy vagy több kutatóból álló kutatócsoport, amely a projekt keretében 
hozzáférést kap az infrastruktúrához. Minden felhasználói csoportnak van egy csoportvezetője. 
 
 

III.2. – Teljesítési kötelezettségek 
A hozzáférés-szolgáltató e támogatási megállapodás egyéb rendelkezésein túlmenően: 

a) a kiválasztott felhasználói csoportok számára díjmentes hozzáférést biztosít az infrastruktúrához 
vagy az általa irányított berendezés(ek)hez, beleértve mindazt a logisztikai, technológiai és 
tudományos támogatást és a külön képzést is, amelyet rendes körülmények között az infrastruktúrát 
használó külső kutatóknak biztosítanak; 

b) széles körben nyilvánossá teszi az e támogatási megállapodás keretében felkínált hozzáférést, 
többek között egy erre a célra létrehozott honlapon az Interneten, hogy a kutatók, akik hozzá kívánnak 
férni az infrastruktúrához, értesülhessenek az előttük nyitva álló lehetőségekről; 

c) gondoskodik arról, hogy a felhasználók betartják e támogatási megállapodás feltételeit. 

d) megfelelő dokumentációt vezet a hozzáférés bejelentett mennyiségének alátámasztására és 
indokolására; e dokumentáció tartalmazza a felhasználók nevére, állampolgárságára és 
anyaintézményeire vonatkozó bejegyzéseket, valamint a számukra biztosított hozzáférés jellegét és 
mennyiségét.  

 

III.3. – Felhasználói csoportok támogathatósága és kiválasztása 
1. Annak érdekében, hogy a felhasználói csoport e támogatási megállapodás értelmében jogosult 
legyen az infrastruktúrához való hozzáféréshez, teljesítenie kell a következő két feltételt: 

a) a felhasználói csoport vezetőjének és a felhasználók többségének olyan intézményben kell 
dolgoznia, amelynek székhelye valamelyik tagállamban vagy társult országban van; 
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b) a felhasználói csoport vezetőjének és a felhasználók többségének olyan országban kell 
dolgoznia, amely eltér attól az országtól, ahol az infrastruktúrát működtető jogalany(ok) 
székhelye van. 

Amennyiben az infrastruktúra több, különböző jogalanyok által működtetett berendezésből áll, 
ez a feltétel minden egyes berendezésre alkalmazandó. 
Ezt a feltételt nem kell alkalmazni: 

- amikor a hozzáférés-szolgáltató egy nemzetközi szervezet vagy a KKK;  

- ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtó, területileg szétszórt infrastruktúrák 
vagy berendezések együtteséhez való távhozzáférés esetén. 

 
2. E támogatási megállapodás keretében az infrastruktúrához csak azok a csoportok férhetnek hozzá 
díjmenetesen, amelyek jogosultak az általuk a projekt keretében létrehozott új információk és jogok 
terjesztésére.  

3. A hozzáférést kérelmező felhasználói csoportokat a hozzáférés-szolgáltató felszólítja arra, hogy 
nyújtsák be írásban az általuk elvégezni kívánt munka leírását, valamint a felhasználók nevét, 
állampolgárságát és anyaintézményét. 

4. A hozzáférés-szolgáltató kiválasztó testületet hoz létre, amely támogatja a hozzáférés-szolgáltatót a 
felhasználói csoportok kiválasztásában. A kiválasztó testület értékeli a benyújtott pályázatokat, és 
jegyzéket állít össze azokról a felhasználói csoportokról, amelyeket e támogatási megállapodás 
keretében díjmentes hozzáférésre ajánl. Mindeközben az átláthatóság, a méltányosság és pártatlanság 
elveit alkalmazza. 

5. A kiválasztó testület az adott terület nemzetközi szakértőiből áll, és – amennyiben az I. melléklet 
nem rendelkezik másképp – tagjainak legalább fele független az infrastruktúrától. 
6. A kiválasztó testület a tudományos érdem alapján dönt, figyelembe véve azt, hogy elsőbbséget kell 
adni az olyan felhasználókból álló felhasználói csoportoknak, amelyek 

- korábban nem használták az infrastruktúrát; és 

- olyan országokban dolgoznak, ahol ilyen kutatási infrastruktúrák nem léteznek. 

A Bizottság felkérheti a hozzáférés-szolgáltatót, hogy a Közösség érdekében a felhasználói csoportok 
kiválasztásakor tartson szem előtt további prioritásokat. A hozzáférés-szolgáltató kellően 
megalapozott indoklás mellett a felkérést elutasíthatja. 

7. A hozzáférés-szolgáltatónak olyan felhasználói csoportok kiválasztásához, amelyek 3 hónapot 
meghaladó időszakra kérnek hozzáférést, a Bizottság írásos jóváhagyását kell kérnie, kivéve ha az I. 
melléklet rendelkezik ilyen hosszabb hozzáférésről. 

 

III.4. – Jelentések és benyújtandó anyagok 
A hozzáférés-szolgáltató az időszakos jelentésekbe belefoglal egy szakaszt a hozzáféréssel 
kapcsolatos tevékenységekről, amelyben bemutatja a kiválasztó testület tagságát, valamint beszámol a 
felhasználói csoportoknak biztosított hozzáférés mennyiségéről, azok munkájának leírásával és 
felsorolja a felhasználók nevét és anyaintézményét. 
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III.5. – Titoktartás 
A hozzáférés-szolgáltató gondoskosik arról, hogy a felhasználók a titoktartást illetően a II.9. cikkben a 
hozzáférés-szolgáltató tekintetében említettekkel megegyező jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezzenek. 

 

III.6. – Nyilvánosság 
A hozzáférés-szolgáltató gondoskodik arról, hogy a felhasználók a nyilvánosságot illetően a II.12. 
cikkben a hozzáférés-szolgáltató tekintetében említettekkel megegyező jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezzenek. 

Ezen belül a hozzáférés-szolgáltató a projekt időtartama alatt megteszi a kellő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy publikációikban a felhasználók megfelelő nyilvánosságot adjanak az Európai 
Közösség által nyújtott támogatásnak a számukra biztosított hozzáférésért. 

A Bizottságnak felhatalmazása van arra, hogy bármilyen formában vagy bármilyen médiumon 
keresztül, ideértve az internetet is, közzétegye a felhasználók listáját. 

 

III.7. – Hozzáférési jogok 
A hozzáférés-szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználók jogdíjfizetés nélkül hozzáférési jogot kapjanak 
a hozzáférés-szolgáltató meglévő információihoz és jogaihoz és az új információkhoz és jogokhoz, ha 
ez a projekthez tartozó saját munkájuk elvégzéséhez szükséges.  

 

III.8. – Összeegyeztethetetlen vagy korlátozó kötelezettségvállalások 
A hozzáférés-szolgáltató a lehető leghamarabb tájékoztatja a felhasználókat minden olyan 
korlátozásról, amely lényegesen befolyásolhatja a hozzáférési jogok megadását. 

 

III.9. – Közösségi pénzügyi támogatás a hozzáférési költségekre 
1. A hozzáférés-szolgáltató az egységköltség és a nyújtott hozzáférés mennyiségének 

szorzatából adódó összeget jelentheti be. 

A becsült egységköltséget az I. melléklet határozza meg. A hozzáférés-szolgáltatónak ezt a becsült 
egységköltséget kell használnia, amikor a pénzügyi kimutatásban bejelenti a hozzáférési 
költségeket. Ez az egységköltség egyenlő a projekt időtartamára felbecsült, a berendezéshez való 
hozzáférés teljes becsült mennyiségéhez rendelhető költségek és a berendezéshez való hozzáférés 
teljes becsült mennyiségének hányadosával.  
A közösségi pénzügyi hozzájárulást az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó pénzügyi 
kimutatásban (C. formanyomtatvány) a következők figyelembevételével kiigazítják:  
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- A valós egységköltség, amelyet a ténylegesen nyújtott hozzáférés teljes mennyisége 
és az e hozzáférésnyújtással járó, ténylegesen felmerült költségek alapján számítanak 
ki. Ha a valós egységköltség meghaladja a becsült egységköltséget, a becsült 
egységköltséghez viszonyított többlet akkor téríthető meg, ha a nyújott hozzáférés 
eléri az I. mellékletben előírt, az e támogatási megállapodás alapján megtérítendő 
minimális hozzáférési mennyiséget. 

- A közösségi pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt időtartama alatt a 
berendezés tekintetében nyújtható teljes hozzáférési mennyiség költségeinek 20%-át. 

Ezenkívül minden jelentéstételi időszak végén végezhető valós egységköltségek szerinti kiigazítás. 

A becsült vagy valós egységköltségek kiszámítása céljából: 

- A berendezéshez való hozzáférés teljes mennyisége tartalmazza mind a Közösség 
által e támogatási megállapodás szerint finanszírozott hozzáférést, mind pedig a nem 
finanszírozott hozzáférést. 

- A hozzáférés költségei magukban foglalják a közvetlen költségeket és a közvetlen 
költségek 7%-ára korlátozott közvetett költségeket, levonva ebből az alvállalkozói 
szerződések költségeit és a harmadik felek által rendelkezésre bocsátott források 
költségeit, amelyeket nem a kedvezményezett üzemeiben használnak. 

- A közvetlen költségek köréből ki vannak zárva az infrastruktúra tőkebefektetéseihez 
való hozzájárulások, valamint az utazási és szállásköltségek.  

- A számításhoz felhasználhatók személyzeti átlagköltségek, ha ezek összeegyeztethetők 
a hozzáférés-szolgáltató vállalatirányítási elveivel és számviteli gyakorlatával.  

- A közvetlen költségek tartalmazhatják az előkészítő munkák költségeit. 

2. A közösségi pénzügyi hozzájárulás szükség esetén fedezheti a felhasználók által tett 
látogatásokkal és a választótestület üléseivel kapcsolatos utazási és szállásköltségeket. 

3. Amennyiben e támogatási megállapodás rendelkezései szerint pénzügyi kimutatásra 
vonatkozó igazolás szükséges, az nem tartalmazhatja a becsült egységköltség alapján 
bejelentett költségeket, azonban tartalmazza a valós egységköltség alapján bejelentett 
költségeket, amelyre vonatkozóan korábban nem adtak ki igazolást. 

 

 


