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az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatai kezelésének eljárásrendjéről szóló 1/2017. 

(III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetét képező Szervezeti 

és Működési Rend 3. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörünkben eljárva – figyelemmel továbbá 

a Szervezeti és Működési Rend 5. mellékletét képező Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási 

Szabályzat 3. § (2) bekezdésében foglaltakra –, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatai 

kezelésének eljárásrendjéről szóló 1/2017. (III.17.) rektori-kancellári együttes utasítás a rektor és a 

kancellár együttesen az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatai kezelésének eljárásrendjéről szóló 1/2017. (III.17.) 

rektori-kancellári együttes utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 22. § (18) bekezdése kiegészül az 

alábbiak szerint: 

„22. § (18) (Az általános, közvetett (rezsi jellegű) költségek projektre történő könyvviteli 

elszámolása a beérkezett bevételek arányában teljesítésarányosan, a projekt közvetlen 

kiadásainak elszámolását követően a rész- és záró beszámolási időszakok végén történik. A 

könyvviteli elszámolást a Pályázati Központ pénzügyi ellenőrzésért felelős egysége végzi.) Az 

elszámolható általános, közvetett (rezsi jellegű) költségek típusát és mértékét a pályázati útmutató 

tartalmazza. A dologi típusú rezsi költségek elszámolását terület- és létszámarányosan a 7. 

mellékletben foglalt módszertan alapján készíti el a projekt pénzügyi megvalósításáért felelős 

személy a keretgazda gazdasági vezető által adott gazdálkodási (terület, létszám) adatok alapján. 

Amennyiben a projektet több kar/keretgazda együttesen valósítja meg, úgy egyéb kari/keretgazda 

megállapodás hiányában a karok/keretgazdák között felosztható közvetett költségek arányát a 

pályázatban elszámolásra kerülő kari/keretgazda közvetlen költségek arányával megegyezően kell 

kimutatni és elszámolni. A kimutatást a munkaszakasz zárását követő 15 napon belül, de 

legkésőbb a támogató felé történő leadási határidő előtt 10 nappal a projekt pénzügyi 

megvalósításáért felelős személy a Pályázati Központ pénzügyi ellenőrzésért és monitoringért 

felelős egység ügyintézője részére aláírva, elektronikus úton továbbítja.” 

 

2. § 

(1) Az Utasítás kiegészül a jelen utasítás 1. melléklete szerinti 7. melléklettel. 

(2) Az Utasítás kiegészül a jelen utasítás 2. melléklete szerinti 8. melléklettel. 

 

3. § 

(3) A jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(4) A jelen utasítás a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.  

 

Budapest, 2019. október 09. 

 

 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
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 Hatályát vesztette a 3. § (2) bekezdése értelmében. Hatályon kívül: 2019. X. 11. napjától. 


