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B) ADATLAP

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI AKTIVITÁSÁT JELLEMZŐ, A 2002. ÉVI PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁSSAL IGAZOLHATÓ ADATOK

A KITÖLTÉSNÉL KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI AZ ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAKAT!

Intézmény neve:

Székhelye:

Kitöltés időpontja:

2003. 

I. Az intézménynek 2002-ben bevételt hozó hazai K+F pályázatok

(MÁS PÁLYÁZÓKKAL KÖZÖS K+F PÁLYÁZAT ESETÉN CSAK A SAJÁT BEVÉTEL KÖZÖLHETŐ!)


Hazai K+F
pályázati forrás
Hazai
K+F
pályázati
2002-ben
bevételt
hozó hazai
A 2002-ben bevételt hozó hazai K+F pályázatok
megoszlása a teljes futamidőre elnyert támogatás
összege szerint
megnevezése
bevétel
2002-ben
[Millió Ft]
K+F
pályázatok
száma [Db]
1 millió Ft-
nál kevesebb [Db]
1-5 millió
Ft között
[Db]
5-20 millió
Ft között
[Db]
20 millió
Ft-nál több
[Db]
OTKA pályázat






OM FKFP pályázat






OM NKFP pályázat






Egyéb OM pályázat






AMFK pályázat






ECsSzM pályázat






FVM pályázat






GKM pályázat






KVM pályázat






MeH pályázat






MTA pályázat



























(Pótlapon folytatható.)

Összesen







II. Az intézménynek 2002-ben bevételt hozó külföldi K+F pályázatok

(MÁS PÁLYÁZÓKKAL KÖZÖS K+F PÁLYÁZAT ESETÉN CSAK A SAJÁT BEVÉTEL KÖZÖLHETŐ!)


Külföldi K+F
pályázati forrás
Külföldi
K+F
pályázati
2002-ben
bevételt ho-zó külföldi
A 2002-ben bevételt hozó külföldi K+F pályázatok
megoszlása a teljes futamidőre elnyert támogatás
összege szerint
megnevezése
bevétel
2002-ben
[Millió Ft]
K+F
pályázatok
száma [Db]
1 millió Ft-
nál keve-sebb [Db]
1-5 millió
Ft között
[Db]
5-20 millió
Ft között
[Db]
20 millió
Ft-nál több
[Db]
EU 5. Keretprogram


































(Pótlapon folytatható.)

Összesen








B) ADATLAP folytatása

III. Az intézménynek 2002-ben bevételt hozó,
gazdálkodó és más szervezetek részére szerződés alapján végzett megbízásos K+F

(MÁS SZERVEZETEKKEL KÖZÖSEN VÉGZETT K+F ESETÉN CSAK A SAJÁT BEVÉTEL KÖZÖLHETŐ!)


Megbízó gazdálkodó vagy más szervezet neve

Megbízásos 
K+F
2002-ben
bevételt hozó K+F
A 2002-ben bevételt hozó K+F megbízások
megoszlása a teljes megbízási idő alatti bevétel
összege szerint
telephelye, székhelye
bevétel
2002-ben
[Millió Ft]
megbízások
száma
[Db]
1 millió Ft-
nál keve-sebb [Db]
1-5 millió
Ft között
[Db]
5-20 millió
Ft között
[Db]
20 millió
Ft-nál több
[Db]








































































































































































(Pótlapon folytatható.)

Összesen








B) ADATLAP folytatása

IV. A teljes futamidő vagy megbízási idő alatt 5 millió Ft-ot meghaladó bevételt hozó
K+F pályázatokra és megbízásokra vonatkozó főbb adatok
 
Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:


B) ADATLAP folytatása

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:

Pályázat vagy megbízás témája:
Futamidő vagy megbízási idő 
    kezdete:
    vége:

Teljes futamidő vagy megbízási idő alatti intézményi bevétel
[Millió Ft]:
Pályázati forrás vagy megbízó:
2002. évi intézményi bevétel
[Millió Ft]:
(Pótlapon folytatható.)

Az intézmény
tudományos vezetőjének					gazdasági vezetőjének

aláírása:								aláírása:

neve:								neve:
			
beosztása:							beosztása:

P. H.


Útmutató a B) adatlap kitöltéséhez
(Az adatlap OM-be küldésekor leválasztható.)

► A pályázati forrásokat és a megbízókat tételesen, megnevezésüket lehetőleg nem rövidítve, illetőleg rövidítések esetén ezek jelentésének közlésével kell felsorolni. 

► Az egy forrásra vagy megbízóra vonatkozó adatokat egy sorban, az EU pályázatokat pedig progra-monként részletezve kell megadni.

► Az adatszolgáltatásba nem kerülhetnek be a nem konkrét (szerződéses) K+F projektek elvégzésé-ért, továbbá az oktatás feltételeinek fejlesztéséhez (pl. hardver-, szoftver-, AV-eszköz-, tankönyv-, gép- és műszerbeszerzés, tangazdaság fejlesztése, intézményfejlesztés, laboratórium, bemutató egység létesítése, fejlesztése stb.) 2002-ben kapott támogatások adatai.

► A más intézményekkel, gazdálkodó és más szervezetekkel közös K+F programok esetén csak a saját intézményi bevételi rész közölhető.

► Az intézményen belüli forrásátadás nem minősül intézményi bevételnek!

► Az adatlapon a K+F bevételek tényleges összegeit kell szerepeltetni. A külföldi pályázati, valamint a megbízásos K+F bevételek szorzószámokkal történő súlyozását az OM végzi el a 6/1996. (II. 12.) MKM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. 

► Fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek
1) a hazai K+F pályázatok (I. rész) adatai közé külföldi pályázatok adatai,
2) a külföldi K+F pályázatok (II. rész) adatai közé hazai pályázatok adatai,
	3) a megbízásos K+F projektek (III. rész) adatai közé
		a) hazai pályázatok adatai, 
		b) szakmai szolgáltatásokra (pl. szakértői vélemény, szaktanácsadás, biztonsági vizsgálat,
ellenőrző mérés, hibakeresés, bérmunkában végzett mérés, szakmai felügyelet, tervezés
stb.) vonatkozó adatok!



