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Beküldési határidő: 2007. március 31.

B) adatlap

A tudományos kutatási eredményességet jellemző, hazai és külföldi pályázatok, továbbá megbízási szerződések alapján elvégzett kutatási-fejlesztési tevékenység révén 2006-ban elért, pénzügyileg nyilvántartott intézményi bevételi adatok

Az adatszolgáltatás pontossága érdekében kérjük gondosan követni az útmutatóban foglaltakat.


Az intézmény neve:
A kitöltés időpontja: 
Az intézmény székhelye:
2007. március …..

I. Az intézménynek 2006-ban bevételt hozó HAZAI K+F pályázatok
(Más pályázókkal közös K+F pályázat esetén csak a saját bevétel közölhető.)



A HAZAI
K+F pályázati forrás
A hazai K+F
pályázati bevétel
összege
A 2006-ban
bevételt hozó hazai K+F
pályázatok
A pályázatok számának megoszlása a TELJES FUTAMIDŐRE elnyert támogatás összege szerint
megnevezése
2006-ban
[Millió Ft]
száma
[Db]
Legfeljebb
5 millió Ft-os [Db]
5 millió Ft
feletti
[Db]













































2006-ban összesen





(2005-ben összesen)





II. Az intézménynek 2006-ban bevételt hozó KÜLFÖLDI K+F pályázatok
(Más pályázókkal közös K+F pályázat esetén csak a saját bevétel közölhető!)



A KÜLFÖLDI
K+F pályázati forrás
A külföldi
K+F pályázati
bevétel
összege
A 2006-ban
bevételt hozó külföldi K+F
pályázatok
A pályázatok számának megoszlása a TELJES FUTAMIDŐRE elnyert támogatás összege szerint
megnevezése


2006-ban
[Millió Ft]
száma
[Db]
Legfeljebb
5 millió Ft-os
[Db]
5 millió Ft
feletti
[Db]




















2006-ban összesen





(2005-ben összesen)





III. Az intézménynek 2006-ban bevételt hozó,
gazdálkodó (és más) szervezetek részére megbízási szerződés alapján végzett
MEGBÍZÁSOS K+F
(Más szervezetekkel közösen végzett K+F esetén csak a saját bevétel közölhető!)




A MEGBÍZÓ SZERVEZET

A megbízásos
K+F bevétel
összege

A 2006-ban
bevételt hozó K+F meg-
A megbízások számának megoszlása a TELJES MEG-BÍZÁSI IDŐ alatti bevétel szerint
neve, székhelye, telephelye 
2006-ban
[Millió Ft]
bízások száma
[Db]
Legfeljebb
5 millió Ft-os [Db]
5 millió Ft
feletti
[Db]










































2006-ban összesen





(2005-ben összesen)






IV. A TELJES pályázati FUTAMIDŐ, illetőleg MEGBÍZÁSI IDŐ alatt
5 millió Ft feletti bevételt hozó
K+F pályázatokra és K+F megbízásokra vonatkozó főbb kiegészítő adatok

IV/I. Hazai K+F pályázatok

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A hazai pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A hazai pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:


IV/II. Külföldi K+F pályázatok

A külföldi pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A külföldi pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A külföldi pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A külföldi pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:

A külföldi pályázati forrás megnevezése:

A futamidő kezdete:
                   vége:
A külföldi pályázati téma megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a futamidő alatt:
          2006-ban:


IV/III. Megbízásos K+F tevékenység

A megbízó megnevezése:

A megbízási idő kezdete:
                                vége:
A megbízás témájának/tárgyának megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a megbízási idő alatt:
          2006-ban:

A megbízó megnevezése:

A megbízási idő kezdete:
                                vége:
A megbízás témájának/tárgyának megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a megbízási idő alatt:
          2006-ban:

A megbízó megnevezése:

A megbízási idő kezdete:
                                vége:
A megbízás témájának/tárgyának megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a megbízási idő alatt:
          2006-ban:

A megbízó megnevezése:

A megbízási idő kezdete:
                                vége:
A megbízás témájának/tárgyának megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a megbízási idő alatt:
          2006-ban:

A megbízó megnevezése:

A megbízási idő kezdete:
                                vége:
A megbízás témájának/tárgyának megnevezése:
Az intézményi bevétel [Millió Ft]
          a megbízási idő alatt:
          2006-ban:


Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok tartalmilag és
számszerűen valósak.

Az intézmény

vezetőjének aláírása:				gazdasági vezetőjének aláírása:
   	    neve: 						           		    neve:



Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tudományos kutatás és fejlesztés (K+F): az a tevékenység, amelynek célja új ismeretek - ideértve a természet-re, az emberiségre, a társadalomra, a kultúrára vonatkozó tudományos ismereteket - és az új ismeretek alkalma-zási lehetőségeinek feltárása, továbbá az alkalmazási lehetőségek gyakorlati megvalósításának kidolgozása.   
A tudományos kutatást és fejlesztést a következő alapvető tényezők együttes jelenléte jellemzi: az alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása, új ismeret létrehozása. Típusai: az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés.

K+F pályázati tevékenység: nyilvános pályázat útján, konkrétan meghatározott célú tudományos kutatás, fej-lesztés teljesítéséhez elnyert forrás felhasználásával elvégzett tevékenység. 
Az adatgyűjtés célja szempontjából nem tekinthető pályázatos K+F tevékenységnek az oktatás és kutatás feltéte-leinek pályázati úton nyert forrás segítségével elvégzett fejlesztése általában, pl. beszerzések: hardver, szoftver, AV-eszköz-, tankönyv-, gép- és műszerbeszerzés, továbbá intézményfejlesztés, tangazdaság fejlesztése, labora-tórium, bemutató egység létesítése, fejlesztése stb.
Más a helyzet abban az esetben, ha a konkrét kutatás, fejlesztés elvégzéséhez elnyert támogatás egy része a telje-sítéshez hiányzó feltételek megteremtésére, pl. anyagok, fogyóeszközök, műszer, szoftver, szakirodalom stb. beszerzésére szolgál. 

Megbízásos K+F tevékenység a gazdálkodó (és más szervezetek) részére megbízási szerződésben rögzített célokkal, tartalommal és feltételekkel pénzért elvégzett tudományos kutatás és fejlesztés. 
Nem tekinthető megbízásos K+F tevékenységnek a szakmai szolgáltatás, pl. szakértői vélemény, szakmai tanács adása, biztonsági vizsgálat, ellenőrző mérés, hibakeresés, bérmunkában végzett mérés, szakmai felügyelet, terve-zés stb.

Intézményen belüli - pl. karok, intézetek, tanszékek közötti - forrásátadás nem intézményi bevétel.

