EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
REKTOR
11/2014. (VI. 17.) számú rektori utasítás
egyes gazdálkodással összefüggő kérdésekről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

[egységes szerkezetben a Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes
részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 6/2015. (IX. 28.) számú rektori
utasítás rendelkezéseivel]
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat
I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 78. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel az SzMR 5. sz. mellékletet képező Gazdálkodási Szabályzat 6. §ban foglaltakra a rektor az alábbiakat rendeli el:

(1)

(2)

(3)

(4)

1. §
Új pályázatokra vonatkozó támogatási szerződés aláírásával egy időben, a pályázatok
költségvetésének ütemezésével összehangoltan el kell különíteni az ehhez szükséges –
kötelezettségvállalás nélküli – fedezetet. Ez lehet a pályázatra beérkezett előleg, ennek hiányában
vagy nem elégséges volta esetén pedig a kari költségvetésben elkülönített kötelezettségvállalás
nélküli összeg.
A már folyamatban lévő pályázatok esetén a témafelelős mellett a gazdasági ellenjegyzést ellátó
gazdasági vezető köteles a gazdasági esemény pénzügyi nagyságrendjével azonos összegű szabad
keretet kari forrásból elkülöníteni. Ezt a „zárolást” a bevétel beérkezésekor szabadíthatja fel.
1
Pályázati igény benyújtása előtt az Egyetemvezető Értekezletnek be kell mutatni a pályázat
meghatározó paramétereit [témavezető neve, kara, pályamű címe, pályázott összeg, pályázat
száma, kiírója, futamideje, finanszírozása (elő/utó), önrész, előleg lehetősége, előkészítés
költségeinek elszámolhatósága], valamint a kari előfinanszírozás konkrét módját, az erre
elkülönített szabad forrást, amely a benyújtott cash-flow ütemezésével biztosítja a finanszírozást.
E paraméterek bemutatásához szükséges bizonylatok az EPER-ben letölthetőek. Ezek alapján a
gazdasági főigazgató javaslatára, az Egyetemvezetői Értekezlet támogató véleménye
függvényében a rektor dönt a benyújtásról. A pályázati igény benyújtását meg kell előzze
továbbá a Stratégiai Adatbázis teljes körű feltöltése.
A már megkötött támogatási szerződések alapján a költségvonzattal járó szakmai munka csak a
pályázati előleg beérkezése után vagy a kar által biztosított elkülönített szabad forrás
terhére kezdhető meg.
2. §
A munkaköri leírásuk szerint elsődlegesen kézbesítési feladatot ellátó ügyviteli alkalmazott,
ügyintéző munkaköri besorolású munkatársak BKV-bérlet költségének megtérítése a jelen
utasítás alapján engedélyezett.

3. §
(1) Jelen utasítás 2014. június 18. napján lép hatályba.
(2) A jelen utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Eötvös Loránd Tudományegyetem
gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 7/2014. (III. 31.)
számú rektori utasítás.
Budapest, 2014. június 17.
Dr. Mezey Barna
rektor
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Utolsó mondatát beiktatta a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2015. október 1. napjától.

