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az Egyetem és szervezeti egységei konzorciumokban való 

 részvételének feltételeiről  

 

 

Az Egyetemi Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzat 14. § (2) 

bekezdés f) pontja alapján a 9. § (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel az Egyetem és szervezeti egységei konzorciumokban 

való részvételének feltételeiről az alábbi  SZABÁLYZAT-ot alkotja 

 

 

1. § 

 

(1) A Semmelweis Egyetem vagy az Egyetem bármely 

 
Tárgy: Előterjesztés a Semmelweis Egyetem konzorciumokban való részvételének 

feltételeiről szóló szabályzat megalkotása 
 
 
Tisztelt Egyetemi Tanács! 
 
 
Az Egyetemi Tanács korábban több esetben tárgyalta a Semmelweis Egyetem 
részvételével működő konzorciumok működéséről szóló tájékoztatást, majd 28/2003. (III. 
27.) ET. számú határozatával döntött a szabályozás előkészítéséről. 
 



A szabályzat tervezetének összeállítása során a tervezet készítőinek a következőkre kellett 
figyelmet fordítani: 
 
1. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól szóló 

201/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a (utóbb módosította a 71/2001. (IV. 20.) 
Korm. rendelet és a 196/2001. (X. 19.) Korm. rendelet) a támogatás feltételeként 
határozta meg a pályázati kiíráshoz mellékelt együttműködési megállapodás 
(konzorciumi szerződés) megkötését. 

 
2. A 201/2000. (XI. 29.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a Nemzeti Kutatási 

és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól szóló 251/2002. (XII. 5.) 
Korm. rendelet, az új szabályozás változatlanul a támogatási feltételként szabta a 
pályázati kiíráshoz mellékelt együttműködési megállapodás (konzorciumi 
szerződés) megkötését, de lehetővé tette belföldi székhelyű jogi személy és jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság részére is a pályázati támogatás elnyerését. 
A 251/2002. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja lehetővé tette 
legfeljebb 5 % koordinációs költség elszámolását a konzorcium-vezető szervezet 
részére, amennyiben a konzorcium-vezető szervezet nem vállalkozás. 

 
3. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 2004. 

január 1. napjával hatályon kívül helyezte a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 
Programok lebonyolításának szabályairól szóló 251/2002. (XII. 5.) Korm. 
rendeletet, új konzorciumok létrehozását a támogatás feltételeként nem írta elő 
(természetesen nem is zárta ki), és nem rendelkezett a már működő konzorciumok 
további működéséről. 

 
Amikor a szabályzatot előkészítettük, célul tűztük ki, hogy rendezze 

• a konzorciumok létrehozásának azokat a feltételeit, amelyek megvalósulása esetén 
az Egyetem konzorciumban részt vehet, 

• a már működő konzorciumok esetében a további részvétel feltételeit, 
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• az Egyetem konzorcium-vezetői feladatvállalásának feltételeit, 
• a konzorcium-vezetői feladatok ellátására egyetemi belső szervezeti egység 

létrehozásának lehetőségét, 
• a konzorciumokban való képviselet módját, 
• a konzorciumból való kilépés, illetőleg a konzorcium megszűnése (megszüntetése) 

esetén követendő eljárást. 
 
A fenti célok figyelembevételével elkészített szabályzat elfogadását kérjük a T. Egyetemi 
Tanácstól. 
 



A konzorciumra a Polgári Törvénykönyvnek a polgári jogi társaságra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni, ezért a Polgári Törvénykönyvnek ezt a részét a jelen 
előterjesztéshez mellékeltük. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Az Egyetemi Tanács 
 

1. A Semmelweis Egyetem konzorciumokban való részvételének feltételeiről szóló 
szabályzatot megalkotja. 

 
2. Felhatalmazza a rektort a szabályzat aláírására és kihirdetésére. 

 
Határidő: 2004. március 31. 
Felelős: rektor 

 
 
Budapest, 2004. március 16. 
 
 
 
            Dr. Kopper László 
         általános rektorhelyettes 



A Semmelweis Egyetem Tanácsának 
29/2004. (III. 25.) ET sz. határozata 
 
 

A Semmelweis Egyetem konzorciumokban való részvételének feltételeiről szóló 
szabályzat 

 
 

1. § 
 
(1) A Semmelweis Egyetem, vagy az Egyetem bármely szervezeti egysége a jelen 

szabályzat rendelkezései szerint köteles eljárni minden olyan esetben, amikor 
konzorciumban tagként részt vesz, tagként, konzorcium-vezetőként feladatot vállal. 
A konzorcium nem része a Semmelweis Egyetemnek. 

 
(2) A Semmelweis Egyetem minden szervezeti egysége a jelen szabályzat hatályba 

lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni az általános 
rektorhelyettesnek a részvételével működő konzorciumnak a 2. § (1) bekezdése 
szerinti adatait. 

 
(3) A Semmelweis Egyetem minden szervezeti egysége konzorcium alapítására, vagy 

már működő konzorciumba történő belépésre irányuló szándékát az alapítás/belépés 
előtt köteles bejelenteni az általános rektorhelyettesnek. A bejelentésnek a 
konzorciumnak a 2. § (1) bekezdése szerinti – tervezett konzorcium esetén az 
előzetes tárgyalások során kialakított elképzelések szerinti – adatait tartalmaznia 
kell. A bejelentés alapján a konzorciumban való részvételt az általános 
rektorhelyettes engedélyezi a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével. Az általános 
rektorhelyettes engedélye nélkül a szervezeti egység konzorcium alapításában nem 
vehet részt és már működő konzorciumba nem léphet be. 

 
(4) Konzorciumból történő kilépés, vagy konzorcium megszűnése esetén az erre 

irányuló szándékot és annak indokait a konzorciumban az Egyetem képviseletét 
ellátó személy köteles a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül 
bejelenteni az általános rektorhelyettesnek. A konzorciumból történő kilépéshez, a 
konzorcium megszűntetése esetén pedig a konzorcium vagyonából való részesedés 
meghatározásához az általános rektorhelyettes engedélye szükséges. 

 
(5) Az általános rektorhelyettes jogosult a szervezeti egységet és a konzorciumban az 

Egyetem képviseletére jogosult személyt, amennyiben pedig az Egyetem látja el a 
konzorcium-vezetői feladatokat, a konzorcium ügyvezetőjét 
a) kijelölni, 
b) a képviselet ellátására megbízást adni, 
c) a konzorcium-vezetői feladatok ellátásához utasítást adni, 



- 2 - 
 
 
d) a konzorciumból való kilépésre utasítani,  
e) a konzorcium megszűntetésének kezdeményezésére utasítani, 
f) a vagyonfelosztás módját – a konzorciumi szerződésben meghatározott keretek 

között – meghatározni. 
 

(6) Az általános rektorhelyettes felügyeli a konzorcium-vezetési feladatok ellátására 
létrehozott egyetemi belső szervezeti egységet. 

 
 

2. § 
 
(1) A Semmelweis Egyetem szervezeti egységének konzorciumban történő részvétele 

esetén meg kell jelölni a Semmelweis Egyetem szervezeti egysége konzorciumi 
részvételének célját, a konzorciumi vagyonhoz való hozzájárulás forrásait, továbbá a 
konzorciumi szerződésben (szerződéstervezetben) meg kell határozni 

 
a) a konzorcium nevét, 
b) a résztvevők körét, 
c) a konzorcium célját, 
d) a konzorciumi tagok vagyoni hozzájárulását és a vagyon rendelkezésre 

bocsátásának módját, 
e) a nem pénz-vagyon megnevezését és értékét, 
f) a konzorciumi vagyonból való részesedés módját, 
g) a konzorciumi vagyon sorsát, felosztását a konzorciumból való kilépés, illetőleg a 

konzorcium megszűnése esetén, 
h) a konzorcium tevékenysége során keletkező szellemi termékek tulajdonlását, 

hasznosítását, 
i) az igazgató tanács összetételét, 
j) a szavazati arányokat a konzorcium igazgató-tanácsában (részesedés-arányos, vagy 

attól eltérő), 
k) az igazgatótanács hatáskörébe tartozó döntéseket (értékhatárt az egyes jogügyletek 

megkötéséhez), 
l) az igazgatótanácsi döntések meghozatalának módját, a szavazati arányokat, 
m) a konzorciumi tagok megállapodását a konzorcium-vezetésre jogosult tagról, 
n) a konzorciumon belüli elszámolások szabályait, 
o) a tagok tevékenységét a konzorciumban, 
p) amennyiben a konzorcium közös vagyont képez, ennek szabályait, 
q) a költségviselés szabályait a konzorciumban, 
r) a konzorcium pályázati szabályait, 
s) a konzorcium ügyvezetőjét. 
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(2) A konzorcium neve a Semmelweis Egyetemre utalást nem tartalmazhat. Ezt a 

rendelkezést a már működő konzorciumokra is alkalmazni kell. Ha már működő 
konzorcium neve a Semmelweis Egyetemre utalást tartalmaz, a konzorcium igazgató 
tanácsában az Egyetemet képviselő tag az igazgató tanács a 2004. március 31. napját 
követő első ülésen köteles kezdeményezni a konzorcium nevének megváltoztatását. 
Amennyiben igazgató tanácsi ülésre 30 napon belül nem kerülne sor, a konzorcium 
igazgató tanácsában az Egyetemet képviselő tag köteles kezdeményezni az igazgató 
tanács összehívását. 

 Amennyiben az igazgató tanács a Semmelweis Egyetemre utalást tartalmazó név 
használatát nem hajlandó megváltoztatni, az igazgató tanácsában az Egyetemet 
képviselő tag köteles kezdeményezni az Egyetemnek (szervezeti egységének) a 
konzorciumból történő kilépését, vagy a konzorcium megszűntetését. 

 
(3) Amennyiben a konzorcium-vezetésre jogosult tag a Semmelweis Egyetem szervezeti 

egysége, a konzorciumi szerződésben ki kell kötni, hogy 
a) a konzorcium ügyvezetőjét a Semmelweis Egyetem jogosult jelölni, 
b) a Semmelweis Egyetem, mint konzorcium-vezető szervezet javára a konzorcium 

bevételeinek 5 %-át koordinációs költségként kell elszámolni, 
c) a konzorcium pénzeszközeinek kezelése a Semmelweis Egyetemen történik. 
 

(4) A (3) bekezdés b) pontját a már működő konzorciumban is kezdeményezni kell a (2) 
bekezdés szerinti eljárás szerint. 

 
 

3. § 
 
(1) Amennyiben a konzorcium-vezetésre jogosult tag a Semmelweis Egyetem szervezeti 

egysége, ügyvezetője pedig a Semmelweis Egyetem által jelölt személy, a 
konzorcium pénzeszközeit az Egyetem kezeli. 
 

(2) A konzorcium-vezetésre jogosult tag és a Semmelweis Egyetem által jelölt és a 
konzorcium tagjai által megválasztott ügyvezető köteles betartani az Egyetem 
gazdálkodási szabályzatában, kötelezettségvállalási szabályzatában meghatározott 
szabályokat. Ezekkel a szabályzatokkal a konzorciumi megállapodás, illetőleg a 
konzorcium szervezeti és működési szabályzata, illetőleg a működését szabályozó 
más szabály nem térhet el. Eltérés esetén kezdeményezni kell a 2. § (2) 
bekezdésében írt rendelkezések megfelelő alkalmazásával az Egyetemnek a 
konzorciumból való kilépését, vagy a konzorcium megszüntetését. 
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(3) A konzorcium pénzeszközeinek terhére történő kötelezettségvállalást a Semmelweis 

Egyetem által jelölt és a konzorcium tagjai által megválasztott ügyvezető köteles 
bejelenteni az Egyetem Gazdasági-Műszaki Főigazgatóságának. A 
kötelezettségvállalás gazdasági ellenjegyzésére, a teljesítés igazolására, az 
utalványozásra a Semmelweis Egyetem kötelezettségvállalási szabályzatában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

 
(4) A konzorcium vagyona nem az Egyetem vagyona, ezért pénzeszközeinek kezelésére 

célelszámolási forintszámla megnyitását kezdeményezni a felügyeletet ellátó 
Oktatási Minisztériumnál. 

 
4. § 

 
(1) Amennyiben a konzorcium-vezetésre jogosult tag a Semmelweis Egyetem, vagy az 

Egyetem szervezeti egysége, a konzorcium ügyvitelének ellátására belső szervezeti 
egység hozható létre, vagy azzal már működő belső szervezeti egység bízható meg. 
A belső szervezeti egység létrehozására, feladatának meghatározására a 
Semmelweis Egyetem Tanácsa jogosult. A létrehozható belső szervezeti egység nem 
azonos a konzorciummal, és tilos a konzorcium belső szervezetével való 
összefonódása. 

 
(2) Az Egyetem konzorcium-vezetési jogosultsága – ezen belül a konzorciumi vagyon 

kezelésére vonatkozó joga – a konzorciumi szerződésen alapul. Az Egyetemnek a 
konzorciumvezetői minőségében (a konzorcium képviseletében) kötött szerződései a 
konzorciumot jogosítják és kötelezik. 

 
 

5. § 
 
Amennyiben a konzorcium-vezetést a konzorciumban nem a Semmelweis Egyetem látja 
el, a konzorcium igazgató tanácsában az Egyetem képviseletét ellátó személy köteles az 
általános rektorhelyettest tájékoztatni a konzorciumban bekövetkezett minden olyan 
eseményről, amelynek a Semmelweis Egyetem vagyonára, gazdálkodására, jogára, vagy 
jogos érdekére hatása lehet, köteles továbbá ezekkel kapcsolatban képviselni a 
Semmelweis Egyetem érdekeit és végrehajtani az általános rektorhelyettes utasítását. 
 
Az egyetemi szervezeti egységek konzorcium működtetésével kapcsolatos 
tevékenységének belső elszámolási szabályairól az általános rektorhelyettes a gazdasági 
főigazgatóval egyetértésben egyetemi belső (egyedi- vagy normatív) utasításban 
rendelkezik. 
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6. § 
 
(1) A Semmelweis Egyetem szervezeti egységének a konzorciumból történő kilépése 

esetén a konzorciummal el kell számolni. A Semmelweis Egyetem által a 
konzorcium rendelkezésére bocsátott-, továbbá a konzorcium működése során 
keletkezett és az Egyetemet illető vagyontárgyakat az Egyetem birtokba veszi és 
saját szabályai alapján rendelkezik azok további használatáról. 

 
(2) A Semmelweis Egyetem szervezeti egységének a konzorciumból történő kilépése 

esetén a Semmelweis Egyetemet megillető pénzeszközöket az Egyetem, mint 
központi költségvetési szerv kezeli tovább. 

 
(3) Amennyiben a konzorcium-vezetésre jogosult tag a Semmelweis Egyetem, vagy az 

Egyetem szervezeti egysége, a konzorciumból való kilépése esetén a konzorcium 
többi tagját megillető vagyont a konzorcium többi tagjának kiadja, és a konzorcium 
többi tagja által megjelölt számlára utalja át a konzorcium többi tagját megillető 
pénzeszközöket. 

 
(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezéseit a konzorcium megszűnése esetén megfelelően 

alkalmazni kell. 
 
 

7. § 
 
(1) A jelen szabályzat 2004. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 

Semmelweis Egyetem részvételével a hatálybalépéskor már működő konzorciumok 
esetében is alkalmazni kell. 

 
(2) Felhatalmazást kap az általános rektorhelyettes arra, hogy a Semmelweis Egyetem 

konzorciumi működését felügyelő hatáskörében – tudományos tevékenységet 
folytató konzorcium esetében együttműködve a tudományos és külkapcsolati 
rektorhelyettessel – egyedi- vagy normatív utasításban rendelkezzen a Semmelweis 
Egyetem részvételével működő konzorciumokban történő részvétel módjáról és 
feltételeiről. 

 
 
Budapest, 2004. március 25. 
 
         Dr. Tulassay Tivadar 
          rektor 



           Melléklet 
Kivonat a Polgári Törvénykönyvből 

(1959. évi IV. törvény) 
 

1. A polgári jogi társaság 

568. § (1) A polgári jogi társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a felek arra 
vállalnak kötelezettséget, hogy gazdasági tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése 
érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös 
rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi társaságot a felek közös gazdasági érdekeik 
előmozdítására és az erre irányuló tevékenységük összehangolására, vagyoni hozzájárulás 
nélkül is létrehozhatnak. 

(2)-(3) 
(4) A társaság valamelyik tagját a személyes tevékenység alól mentesítő megállapodás 

semmis; ha azonban a társaságnak jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság tagja is van, a szerződés úgy is rendelkezhet, hogy e tag csak vagyoni 
hozzájárulásra köteles. 

569. § (1) A tagok vagyoni hozzájárulása közös tulajdonukba megy át. A társasági 
szerződés úgy is rendelkezhet, hogy a vagyoni hozzájárulásuk, illetőleg annak 
meghatározott része közös használatukba kerül. 

(2) A vagyoni hozzájárulás után kamatot vagy díjazást, a tagsági viszonyból folyó 
személyes közreműködésért díjazást érvényesen kikötni nem lehet. 

570. § (1) A vagyoni hozzájárulás vagy értéke kiadását csak a társaság megszűnésekor, 
illetőleg akkor lehet követelni, ha a tag a társaságtól megválik. 

(2) A közös használatba adott vagyoni hozzájárulás a többi tag hozzájárulása nélkül át 
nem ruházható és meg nem terhelhető. 

(3) A tag hitelezőjének követelésére csak az a hányad szolgál fedezetül, amely a tagot a 
társaság megszűnése vagy a tag kiválása esetére megilleti. Ha a hitelező e hányadra 
végrehajtást vezetett, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de ebben az 
esetben sem követelheti a tagnak járó hányad természetben való kiadását. 

571. § (1) A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában a nyereség és a vagyoni 
hozzájárulást meghaladó veszteség a tagok között egyenlő arányban oszlik meg. A 
működés során szerzett közös tulajdonba került dolgok tulajdoni hányada - a társasági 
szerződés eltérő rendelkezése hiányában - egyenlő. Semmis az a megállapodás, amely 
valamely tagot a nyereségből vagy a veszteségből kizár. 

(2) Az elszámolás évenként történik. 
572. § (1) Az ügyek vitelére minden tag jogosult. 
(2) Az ügyvitelre jogosult tagot jogosultnak kell tekinteni arra is, hogy az ügyvitel 

körében a többi tagot képviselje. A képviseleti jogot a tagok többsége akkor is 
megvonhatja, ha a képviselőt a társasági szerződés rendelte ki. 



(3) Valamely tag nem megfelelő ügyvitele ellen a többi tag tiltakozhat; a vitát a tagok 
többsége dönti el. Egyhangú döntés szükséges azonban a társasági szerződéstől való 
eltéréshez, továbbá a társaság rendes működése körét meghaladó ügyekben. 

(4) A közös tulajdon birtoklására, használatára, hasznosítására és a rendelkezésre - a 
társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - e törvénynek a közös tulajdonra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A tag azonban tulajdoni hányadával nem 
rendelkezhet és a közös tulajdon megszüntetését csak a társaság megszűnése, illetőleg a 
tagnak a társaságból való kiválása esetén lehet követelni; az ezzel ellenkező megállapodás 
semmis. 

573. § (1) A tag közreműködését meghatározott ügyek intézésében a többi tag egyhangú 
határozattal kizárhatja. 

(2) Az egyes ügyek intézéséből vagy a képviseletből kizárt tag a társaság minden ügyét 
ellenőrizheti; az ezzel ellenkező megállapodás semmis. 

574. § A társasági tevékenységből eredő tartozásokért, illetőleg az ilyen tevékenységgel 
okozott károk megtérítéséért harmadik személyekkel szemben a tagok felelőssége 
egyetemleges. 

575. § (1) A határozatlan időre létesített társaságot bármely tag három hónapra 
felmondhatja (rendes felmondás). Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi 
tag egyhangú határozattal a felmondási időt legfeljebb további három hónappal 
meghosszabbíthatja. 

(2) A tag a társaságot azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre bármely másik tag fontos 
okot szolgáltat, különösen ha a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan 
magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljának 
elérését nagymértékben veszélyezteti. 

576. § (1) Valamely tag halála, jogutód nélküli megszűnése vagy rendes felmondás 
esetében a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el. 

(2) Azonnali hatályú felmondás esetében a társaságot nem lehet tovább folytatni; az 
ezzel ellenkező megállapodás semmis. 

577. § A társaság megszűnik: 
a) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; 
b) ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják; 
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes 

felmondással, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják; 
d) azonnali hatályú felmondással; 
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével; 
f) ha a tagok száma egyre csökken. 
578. § (1) A társaság tovább folytatása esetén azt az örököst, illetőleg jogutódot, aki a 

tagokkal való megegyezés alapján nem válik a társaság tagjává, továbbá azt a tagot, aki 
felmondta a szerződést, pénzben is ki lehet elégíteni. A kielégítés a társaság megszűnésére 
irányadó szabályok szerint történik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben - a társasági szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - a közös használatba került vagyoni hozzájárulást természetben 
kell kiadni. 



(3) A társaságtól megváló tag, ideértve a jogutódot is, illetőleg - az örökhagyó 
tartozásaiért való felelősség szabályai szerint - a meghalt tag örököse felelős azokért a 
tartozásokért, amelyek a felmondási idő lejártáig, illetőleg a halál vagy jogutódlás 
bekövetkeztéig keletkeztek. 

578/A. § (1) A társaság megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az ügyintézés és 
képviselet szabályait a végelszámolás során is alkalmazni kell. 

(2) A társasági tevékenységből eredő tartozások kiegyenlítése után - lehetőleg 
természetben - vissza kell adni a tagok vagyoni hozzájárulását. A többlet, valamint a 
hiány megosztása a nyereség, illetőleg a veszteség elszámolására vonatkozó szabályok 
szerint történik. 
 


	A Semmelweis Egyetem
	Kivonat a Polgári Törvénykönyvből


