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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) 2.§ 

(3)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„2.§ (3) A FIKP kiválósági támogatás megvalósításának kezdő időpontja 2019. június 1., míg 

véghatárideje 2020. június 30.-, de legkésőbb a Támogatói okirat módosítása esetén az abban 

foglalt zárási időpont. Ezt megelőző szakmai és pénzügyi zárásra a vállalt eredmények és a 
támogatás pénzügyi teljesítése esetén lehetőség van. A Kiválósági támogatás felhasználása 

során a Program záró időpontjáig felmerült, szakmailag teljesített és pénzügyileg a 

beszámolóval érintett az időszak (megvalósítási) befejezési időpontját követő 30. napig 

kifizetett személyi-, dologi és felhalmozási tételek számolhatóak el. Azaz a folyamatosság 
biztosítása érdekében a júniusi időszakot terhelően felmerült – a Támogatói okiratban ettől 

eltérő időpont esetén maximum a megvalósítási időszakon belül szakmailag teljesített – de a 

következő hónap 30. napjáig kifizetésre kerülő személyi kifizetések és járulékaik is 
elszámolhatóak. 

(4) A TKP kiválósági támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2019. május 1., míg 

véghatárideje 2020. június 30.-,de legkésőbb a Támogatói szerződés módosítása esetén az abban 

foglalt zárási időpont. Ezt megelőző szakmai és pénzügyi zárásra a vállalt eredmények és a 
támogatás pénzügyi teljesítése esetén lehetőség van. A Kiválósági támogatás felhasználása 

során a Program záró időpontjáig felmerült, szakmailag teljesített és pénzügyileg a 

beszámolóval érintett az időszak (megvalósítási) befejezési időpontját követő 30. napig 
kifizetett személyi-, dologi és felhalmozási tételek számolhatóak el. Azaz a folyamatosság 

biztosítása érdekében a júniusi időszakot terhelően felmerült – a Támogatói szerződésben ettől 

eltérő időpont esetén maximum a megvalósítási időszakon belül szakmailag teljesített – de a 
következő hónap 30. napjáig kifizetésre kerülő személyi kifizetések és járulékaik is 

elszámolhatóak.” 

 

(2) Az Utasítás 15.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„15.§ (4) A közvetett általános költség keretek 62,5 %-a (kiválósági támogatás 25%-a) a(z) – 

Egyetem belső költségvetéséről szóló szenátusi döntés értelmében – tárgyévi ÁKTH kiadások 

fedezeteként kerül elkülönítésre, a K101-es utalványkód használata nélkül. Az elkülönítést a 
felhasználásról készített analitikus nyilvántartások biztosítják. A kiválósági támogatás terhére 

finanszírozott előirányzat keretek a K01 főcsoport pénzügyi központjain kerülnek rögzítésre, 
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ahol a kancellária és a rektori szervezeti egységeihez (humán, beszerzési, gazdasági, műszaki) 

kötődő költségek jelennek meg.” 

 
(3) Az Utasítás 15.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel: 

„15.§ (7) A kancellár tájékoztatót ad ki a közvetett költségek elszámolásának belső intézményi 

szabályairól a támogató útmutatójának megfelelően, egyúttal biztosítva a kettős elszámolás 
elkerülését.” 

 

2. § 

(1) A jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 
Utasítás 15. § (6) bekezdése. 

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

 
Budapest, 2020. június 10. 

 

 
 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
 


