
10/2008. (III. 10.) számú rektori utasítás 
a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok vezetésével 

kapcsolatos feladatokról 
[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás 

rendelkezéseivel] 
 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a 
továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet, Szervezeti és Működési 
Rend (a továbbiakban: SzMR) 78.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 
figyelemmel a 76. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakra az alábbiakat rendeli el: 
 
 

1. § 
(1) 1A jelen utasítás hatálya a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) mint 

támogató és az Egyetem mint befogadó között kutatócsoportok támogatás és befogadása 
tárgyában 2007. február 14. napján, illetve 2014. január 22. napján létrejött 
megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) alapján működő ún. MTA-ELTE 
kutatócsoportokra és azok vezetőire (a továbbiakban: kutatócsoport-vezető) terjed ki. 

(2) 2A jelen utasítás hatálya kiterjed a Megállapodások teljesítésekor az MTA Támogatott 
Kutatóhelyek Irodájával (a továbbiakban: TKI) összefüggő feladatokra is. 

2. § 
(1) 3A kutatócsoport-vezető a Megállapodások végrehajtása során a közalkalmazottakra 

vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzati rendelkezések mellett a jelen 
utasításban meghatározottak szerint köteles eljárni.  

(2) A kutatócsoport-vezető köteles az Egyetem, az MTA főtitkára és a TKI közötti, a 
kutatócsoport működésével összefüggésben 
a) a köztük, mint pályázók és az MTA mint támogató közötti szerződésből (támogatási 

szerződés) annak aláírását követően egy-egy másolati példányt az illetékes kar 
vezetője, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság és a tudományos rektorhelyettes 
részére haladéktalanul átadni; 

b) az MTA támogatásából beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos minden 
változásról, így különösen: a tárgyi eszköz egyetemi elhelyezésének megszűnéséről, 
a tárgyi eszköz megsemmisüléséről, új tárgyi eszköz beszerzéséről az illetékes kar 
gazdasági vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni; 

c) a kutatócsoportok tagjaira (név, beosztás), a benyújtott és elnyert pályázatokra, 
valamint külső szerződéses kutatásra vonatkozó adatok tekintetében az illetékes kar 
vezetőjét folyamatosan tájékoztatni. 

(3) A jelen szakasz (2) bekezdése szerinti tájékoztatást másolatban a tudományos ügyekre 
hatáskörrel rendelkező rektorhelyettes részére is meg kell küldeni. 

3. § 
(1) 4A kutatócsoport-vezető az Egyetem érdekeit figyelembe véve, a vonatkozó egyetemi 

szabályzatok és a Megállapodások keretei között koordinálja az általa irányított 
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kutatócsoport TKI állományú közalkalmazottainak az Egyetem közalkalmazottaival 
azonos feltételekkel történő részvételét az Egyetem által vállalt külső szerződéses 
munkákban. 

(2) 5A kutatócsoport-vezető felelős azért, hogy ez a körülmény ne veszélyeztesse a 
Megállapodásokban támogatott cél eredményességét, továbbá, hogy az 1. § (1) bekezdés 
szerinti 
a) 2007. február 14. napján létrejött megállapodás 12. b)-d) pontjaiban, illetőleg 
b) 2014. január 22. napján létrejött megállapodás III.3., 6., 8., pontjában, IV.2. pontja 

harmadik francia bekezdésében, illetve IV. 3.-5., valamint VI. pontjában 
foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek.  

(3) 6A kutatócsoport-vezető köteles a kutatócsoport munkáját úgy megszervezni, hogy az 
általa irányított kutatócsoport TKI állományú közalkalmazottai – erre irányuló igény 
esetén – a Megállapodásokban foglalt feltételekkel az egyetemi oktatásban 
közreműködjenek.  

(4) 7Az MTA által támogatott kutatócsoport vezetője felel azért, hogy amennyiben a 
kutatócsoport a TKI közreműködésével – az Egyetem kutatási tevékenységétől független 
– kutatási szerződést kíván kötni, azt előzetesen be kell jelentenie. Az előzetes 
bejelentésre irányuló eljárásra a tudományos pályázatok egyes kérdéseiről szóló rektori 
utasítás8 2–3. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

4. § 
Az MTA által támogatott kutatócsoport vezetője és TKI állományú tagja Egyetemen 
kívüli pályázati tevékenységére a tudományos pályázatok egyes kérdéseiről szóló rektori 
utasítás9 rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. § 

(1) A kutatócsoport-vezető a TKI tulajdonában lévő és az Egyetem helyiségében elhelyezett 
tárgyi eszközök nyilvántartásával, leltározásával és selejtezésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában a számviteli törvény előírásainak megfelelően a TKI-val együttműködik. 

(2) 10A kutatócsoport-vezető e feladatkörében eljárva tárgyi eszközöket (ideértve a 
könyveket is) a Megállapodások, vagy a 4. §-ban meghatározottak szerinti pályázat 
alapján folyósított támogatás terhére szerezhet be. 

(3) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződésből befolyó bevétel terhére történő 
eszközbeszerzéshez az illetékes kar vezetőjének előzetes engedélye szükséges. 

6. §11 
A kutatócsoport-vezető felelős azért, hogy a befogadott kutatócsoport – MTA által a 
Megállapodások, valamint a jelen utasítás 3. és 4. § szerint kötött szerződés alapján 
finanszírozott – kutatómunkája keretében keletkezett szellemi tulajdon hasznosítása az 
egyetemi Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat alapján történjen. 

                                                                                                                                                         
4 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
5 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
6 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
7 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
8 Jelenleg a 9/2008. (II. 29.) számú rektori utasítás. 
9 Jelenleg a 9/2008. (II. 29.) számú rektori utasítás. 
10 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
11 Megállapította a 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 7. napjától. 
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7. § 
Jelen utasítás 2008. március 11. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2008. március 10. 
 
 
 
 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
     rektor 
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