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5/2020. (IV. 28.) számú rektori - kancellári együttes utasítás
1
 

a 2019. évi Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és  

a Tématerületi Kiválósági Program támogatási kereteinek felhasználásáról, valamint  

a Lendület kutatócsoportok finanszírozásáról szóló  

5/2019. (X. 8.) számú rektori - kancellári együttes utasítás módosításáról 

 
 

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

és Működési Rend 3. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörükben eljárva a 2019. évi Felsőoktatási 
Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi Kiválósági Program támogatási kereteinek 

felhasználásáról, valamint a Lendület kutatócsoportok finanszírozásáról szóló 5/2019. (X. 8.) számú 

rektori - kancellári együttes utasítást a rektor és a kancellár együttesen az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 

(1) A 2019. évi Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi Kiválósági Program 

támogatási kereteinek felhasználásáról, valamint a Lendület kutatócsoportok finanszírozásáról 
szóló 5/2019. (X. 8.) számú rektori - kancellári együttes utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4.§ 

(2) bekezdése kiegészül az alábbi első mondattal: 

„4.§ (2) Az SZKT elnöke az általános rektorhelyettes. Az SZKT további tagjai: […] 
 

(2) Az Utasítás 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§ (3) Az SZKT elnökét és tagjait a rektor kéri fel, akik a testületi tagságukat a meglévő 
vezetői, oktatói, kutatói feladataik körében, annak részeként látják el. Az SZKT titkára az FIKP 

és a TKP projektmenedzsere, aki tanácskozási joggal vesz részt a testület munkájában. A 

testület ülésén meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Egyetem gazdasági vezetője, a 

projekt monitoring vezető és a pénzügyi vezető is. Az SZKT legalább havonta ülésezik. Az ülést 
a testület elnöke vezeti és hívja össze, amit bármelyik tag is kezdeményezhet.” 

 

(3) Az Utasítás 4.§ (7) bekezdésének negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§ (7) [A Monitoring Testület évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A Monitoring Testület 

az egyik alkalommal úgy köteles ülésezni, hogy a tématerületek szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról megfelelő időben döntést tudjon hozni. A Monitoring Testületet a rektor hívja 

össze, amit bármelyik tagja is kezdeményezhet.] A Monitoring Testület ülésére meg kell hívni az 
SZKT elnökét, a tudományos ügyek rektorhelyettesét és az Egyetem gazdasági vezetőjét. [Az 

ülésre a rektor tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat. A Monitoring Testület 

üléséről jegyzőkönyv készül. A szakmai és pénzügyi beszámolóról döntő ülésről készült 
jegyzőkönyvet a végbeszámolóhoz mellékelni kell.]” 

 

2. § 

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

(2) A jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Budapest, 2020. április 28. 
 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
 

                                                
1 Hatályát vesztette a 2. § (2) bekezdése értelmében. Hatályon kívül: 2020. május 1. napjától. 


