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III. MELLÉKLET 
EGYEDI RENDELKEZÉSEK 

 
 
 
 

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI 
MUNKAERŐCSERE 
Több kedvezményezett  

 
 
III. 1. – Fogalommeghatározások 
 
A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában: 
 

1) pályakezdő kutató: a kutatói pályafutása első 4 évében (teljes munkaidős 
egyenértékben számolva) járó hivatásos kutató, beleértve a kutatóképzési 
időszakot is, amely pályafutás azon oklevél megszerzésének napján kezdődik, 
amely hivatalosan feljogosít a doktori tanulmányok megkezdésére az oklevél 
megszerzése szerinti országban vagy abban az országban, ahol a mobilitási 
tevékenységeket biztosítják, függetlenül attól, hogy a doktori tanulmányok 
megkezdését tervbe vették-e; 

 
2) tapasztalt kutató: olyan hivatásos kutató, aki 1) már doktori fokozattal 

rendelkezik, függetlenül az annak megszerzéséhez felhasznált időtől, vagy 2) 
legalább 4 év kutatási tapasztalattal rendelkezik (teljes munkaidős egyenértékben 
számolva) azon oklevél megszerzését követően, amely hivatalosan lehetővé teszi 
a doktori tanulmányok megkezdését az oklevél/diploma megszerzése szerinti 
országban vagy abban az országban, ahol a projekt keretében végzett tevékenység 
megvalósul; 

 
3) küldő szervezet: az a kedvezményezett vagy partnerszervezet, amelynek személyi 

állományához a kutató tartozik; 
 

4) fogadó szervezet: az a kedvezményezett vagy partnerszervezet, amely a kutatót a 
kiküldetési időszakra fogadja; 

 
5) mobilitási tevékenységek: a projekt keretében a kutatóval összefüggésben 

végrehajtott ismeretmegosztási és hálózatba szervezési tevékenységek; 
 

6) partnerségi megállapodás: a kedvezményezettek és a partnerszervezetek által a 
projekt céljából aláírt megállapodás. Úgy kell tekinteni, hogy ezt a megállapodást 
már a támogatási megállapodás aláírása előtt aláírták; 
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7) partnerszervezet: a partnerségi megállapodásnak a mobilitási tevékenységekben 
részt vevő aláírója; 

 
8) kutató: a küldő szervezet által saját személyi állományából a projekt keretében 

megvalósuló munkaerőcserében való részvétel céljára kiválasztott és kijelölt 
pályakezdő vagy tapasztalt kutató. A műszaki és a vezető beosztású munkatársak 
szakmai tapasztalatuk szintjétől függően pályakezdő vagy tapasztalt kutatónak 
tekinthetők, és akkor minősülhetnek jogosultnak, ha részt vesznek a kutatással 
összefüggő tevékenységben; 

 
9) kiküldetési időszak: a kutató által a fogadó szervezetnél eltöltött egy vagy több 

időszak;   
 

10) munkaprogram: a Bizottság által az „Emberek” egyedi program (2007–2013) 
végrehajtására elfogadott azon éves program, amely rendelkezik arról a pályázati 
felhívásról, amelynek keretében az e támogatási megállapodás tárgyát képező 
pályázatot benyújtották. 

 
 
A. RÉSZ: A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA 
 
III. 2. – Teljesítési kötelezettségek 
 
1. A II.2. cikkben meghatározott kötelezettségeken túlmenően a konzorcium: 
 

a) gondoskodik a partnerségi megállapodás aláírásának megtörténtéről és – kérésre 
– a Bizottságnak való megküldéséről; 

 
b) a kiküldetési időszak alatt gondoskodik a kutató illetményének fenntartásáról; 
 
c) jogot biztosít a kutatónak arra, hogy a kiküldetési időszak után visszatérjen küldő 

szervezetéhez; 
 

d) gondoskodik arról, hogy a kiküldetési időszak hossza egyetlen kutató esetében se 
lépje túl az összesen 12 hónapot; 

 
e) gondoskodik arról, hogy a kiküldetési időszak alatt a fogadó szervezet fogadja a 

kutatót; 
 
f) biztosítja, hogy a kutató a kiküldetési időszak alatt kötelezően a mobilitási 

tevékenységeknek szentelje idejét;    
 
g) gondoskodik arról, hogy a kutató tájékoztatást kapjon arról, hogy Marie Curie-

ösztöndíjasnak minősül; 
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h) gondoskodik arról, hogy a kutató megfelelő egészség- és balesetbiztosítással 
rendelkezzen; 

 
i) biztosítja, hogy a kutató számára a fogadó szervezetnél hasonló munkakört betöltő 

helyi kutatóknak biztosítottakkal azonos színvonalú biztonsági és foglalkozás-
egészségügyi feltételek legyenek adottak; 

 
j) gondoskodik arról, hogy a kiküldetési időszak időtartama alatt a kutató 

rendelkezzen az adott tudományos és műszaki területtel kapcsolatos projekt 
végrehajtásához szükséges eszközökkel, beleértve az infrastruktúrát, felszerelést 
és termékeket is; 

 
k) gondoskodik arról, hogy a kutató ésszerű segítséget kapjon a küldő szervezet 

illetékes hatóságai által megkövetelt, illetőleg a kiküldetéshez szükséges 
valamennyi közigazgatási eljárással kapcsolatban, például a fogadó szervezet 
országának illetékes hatóságai által megkövetelt vízumok és munkavállalási 
engedélyek beszerzése során; 

 
l) gondoskodik arról, hogy a mobilitási tevékenységek végrehajtása a hetedik 

keretprogram, valamennyi vonatkozó jogszabály, valamennyi jövőbeni jogszabály 
és a hetedik keretprogram „Emberek” egyedi programja etikai keretével 
összhangban történjen; 

 
m) gondoskodik arról, hogy a mobilitási tevékenységek végrehajtása során és azt 

követően a fogadó szervezet és a kutató között létrejött megállapodások a szellemi 
tulajdonjogok és különösen a meglévő információkhoz és jogokhoz való 
hozzáférés, az új információk és jogok felhasználása, a nyilvánosság és a 
titoktartás tekintetében összhangban legyenek a II.9., a II.12., a II.25–II.33., 
valamint a III.5., a III.6., a III.8. és a III.9. cikkben foglalt rendelkezésekkel;  

 
n) biztosítja, hogy a kapcsolódó publikációk vagy más médiumok a II.12. és a III.6. 

cikk rendelkezéseinek megfelelően említést tegyenek a Marie Curie nemzetközi 
kutatási munkaerőcsere keretében a Közösségtől kapott támogatásról; 

 
o) gondoskodik arról, hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon minden olyan 

eseményről, amely befolyásolhatja a projekt végrehajtását és a Közösség jogait, 
valamint minden olyan körülményről, amely kihatással van a részvételi szabályok 
és a költségvetési rendelet szerinti részvételi feltételekre, valamint a támogatási 
megállapodásban foglalt követelményekre. 

 
 

III. 3. – A kutató kiválasztása 
 
A III.1. cikk 1., 2. és 8. pontjában meghatározott feltételekkel összhangban a 
kedvezményezetek gondoskodnak arról, hogy a küldő szervezet az érintett fogadó 
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szervezettel egyetértésben, a projekt célkitűzéseinek, valamint az I. mellékletben 
meghatározott indikatív elosztásnak megfelelően kiválassza a szükséges számú kutatót. 
 

III. 4 – Jelentések és benyújtandó anyagok 

A 4. és a II.4. cikkben foglaltakon túlmenően a konzorcium minden jelentéstételi 
időszakra vonatkozóan félidei jelentésben is beszámol az elért eredményekről. 

Az egyes jelentéstételi időszakok végén a konzorcium minden kutató vonatkozásában 
jelentést tesz a projekttel kapcsolatban:   

• minden egyes kutató nevéről és elérhetőségi adatairól, neméről és 
állampolgárságáról, 

• a küldő szervezet és a fogadó szervezet nevéről és helyéről, 

• az adott jelentéstételi időszakba eső kiküldetési időszak hosszáról. 

Ezen túlmenően a projekt végén a konzorcium jelentést tesz minden egyes kutató 
kiküldetési időszakának teljes hosszáról. 

 
III. 5. – Titoktartás 

A kedvezményezettek biztosítják, hogy a kutató a II.9. cikkben meghatározottakkal 
megegyező jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzen. 

III. 6. – Nyilvánosság 

A kedvezményezettek biztosítják, hogy a kutató a II.12. cikkben meghatározottakkal 
megegyező jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzen. 

B. RÉSZ – PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK  

III.7. – A közösségi pénzügyi hozzájárulás 

A közösségi pénzügyi hozzájárulás a munkaprogramban meghatározott és az I. 
mellékletben feltüntetett alaprátákból kiindulva egy kutatóhónaponként meghatározott 
összeg. 

Az I. mellékletben meghatározott egyedi és kellően megindokolt esetekben a közösségi 
pénzügyi hozzájárulás nemzetközi együttműködésben partner országban székhellyel 
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rendelkező jogalanynál foglalkoztatott kutatók kiküldetését is fedezheti. Ilyen esetekben a 
mobilitási tevékenység többletköltségeit a kedvezményezett viseli, aki egyben az I. 
mellékletben meghatározott közösségi pénzügyi hozzájárulás jogosultja is. 

 

C. RÉSZ – SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

III. 8. – Hozzáférési jogok 

A II.30–33. cikkben foglalt rendelkezéseken túlmenően a kedvezményezettek biztosítják, 
hogy a kutató jogdíjmentesen hozzáférési jogot kapjon a meglévő információkhoz és 
jogokhoz, valamint az új információkhoz és jogokhoz, ha a projekt keretében elvégzendő 
tevékenységeihez ezek szükségesek. 

III. 9. – Összeegyeztethetetlen vagy korlátozó kötelezettségvállalások  

Az a kedvezményezett, akinek hozzáférési jogokat kell megadnia, a lehető leghamarabb 
tájékoztatja a kutatót minden olyan korlátozásról, amely az adott esetben lényegesen 
befolyásolhatja a hozzáférési jogok megadását.  
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