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 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

KANCELLÁR 
 

 

 

4/2020. (IV. 2.) számú kancellári utasítás
1
 

a KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú levélben elrendelt kötelezettségvállalási 

tilalom végrehajtása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

(érvényes: 2020. április 17-ig, további intézkedések nyomán felülvizsgálandó) 

 

Az új koronavírus járványos terjedése - és annak megfékezésére, lassítására elrendelt társadalmi 

távolságtartási szabályok - miatt világszerte egyik napról a másikra leáll a gazdaság. A gazdasági 

szakemberek összes forgatókönyve azzal számol, hogy a járvány hatása nagyon komoly, 

drasztikus visszaesést jelent, de várhatóan átmeneti lesz. Ahhoz, hogy ez az átmenet a 

legrövidebb legyen monetáris és fiskális (költségvetési) eszközöket egyaránt be kell vetni. 

Ezektől a mai monetáris és költségvetési válaszoktól függ ugyanis, hogy az elkerülhetetlen 

néhány negyedéves recessziót követően milyen erős és gyors lesz a kilábalás. A mai 

költségvetési reakció azért sem mindegy, mert most dől el, hogy a krízis milyen maradandó 

károsodást okoz, mennyire sérül a hosszabb távú növekedési potenciál.  

 

Ebben a helyzetben Magyarországon is gyors és jelentős költségvetési beavatkozásokra van 

szükség, amelyeket a Kormány legelső intézkedéseiben már megfogalmazott. A gazdaság 

újraindítása az erőforrások átcsoportosítását követeli meg, a költségvetési hiány elkerülése 

érdekében a kiadásokhoz nyilván meg kell találni a lefaragható tételeket az állami 

költségvetésben. 

 

Ebben a gazdasági összefüggésben a fenntartó KVFO/31592-1/2020-ITM iktatószámú az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem mint költségvetési szervhez intézett levelében elrendelte, hogy az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek 

előirányzatai vonatkozásában új kötelezettségvállalás létrehozására nem kerülhet sor; egyúttal a 

költségvetési szervek normál feladatellátásához elengedhetetlen működési kiadások 

biztosíthatók, azokra kötelezettségek vállalhatók. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a fenntartói intézkedést az alábbi elvek mentén  hajtja 

végre: 

valamennyi gazdasági jogkört gyakorló vezető és munkatárs döntése során fokozottan mérlegeli 

a szükségesség, az alapos indokoltság, a takarékosság és a működési biztonság követelményeit. 

A működés során kiemelt szempont a rendelkezésre álló egyetemi belső erőforrások 

igénybevétele, így a munkatársak közötti feladat-átcsoportosításban rejlő lehetőségek, a 

szervezeti egységek, valamint a karok között (átmeneti) személyi és munkaeszköz-támogatások, 

szinergiák kihasználása. 

 

Az Egyetem az erőforrásait elsődlegesen a járványügyi veszélyhelyzet elhárításához szükséges 

távolléti oktatás zökkenőmentes fenntartására fordítja. Ezért az oktatáshoz szükséges személyi 

kiadások és beszerzések érdekében felmerülő kötelezettségvállalások a továbbiakban is 

megtehetők egyetemi belső erőforrások elsődleges igénybevétele és a takarékossági szempontok 

érvényesítése mellett figyelembevéve az alábbi táblázatban („egyetemi költségvetési források” 

elnevezésű oszlopban) megjelölt kereteket.  
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A távolléti oktatás megszervezéséhez szükséges, 2020. március 25 -ig leadott igényeknek 

megfelelő informatikai eszközök megvásárolhatók, további igények csak egyedi kancellári 

engedéllyel szerezhetők be. 

 

Az Egyetem a tudományos kutatási feladatait a rendelkezésre álló kapacitások mellett folytatja. 

Figyelmébe ajánlja valamennyi oktató-kutató munkatársának, hogy – amennyiben arra 

lehetősége van – kutatási irányát és eszközeit az új koronavírus járvány és következményeinek 

vizsgálatára irányítsa. Az ilyen típusú kutatásokat a működés során kiemelt figyelemmel 

támogatjuk. 

 

A fenntartói levélben elrendelt kötelezettségvállalási tilalom nem vonatkozik a járvány 

megfékezésével összefüggő projektekre, melyek körét egyedi kancellári engedély rögzíti. 

 

A hivatkozott kötelezettségvállalási tilalomról szóló utasítás alkalmazandó a hazai költségvetési 

forrásokból nyújtott támogatásokra is, így azokra – ellenkező rendelkezésig – a 

feladatvégrehajtást a táblázat „hazai források” oszlopán jelölt korlátozásokkal kell folytatni.  

A közvetlen és közvetett uniós forrásokból támogatott, valamint a külső és vállalati 

finanszírozású projektek esetén a megszokott mértéket meghaladóan előnyben kell részesíteni az 

egyetemi erőforrások igénybevételét. 

  

A folyamatban levő (március 24-ét megelőzően kezdeményezett) személyi ügyek kezelése:  

 be kell léptetni az új munkatársat akkor, ha a jogviszony alapítását március 24 -ét 

megelőzően kezdeményezték és a belépés időpontja áprilisi;  

 az egyetemi költségvetési forrásokon és a hazai pályázati forrásokon foglalkoztatott 

munkatársak határozott idejű jogviszonya április 1. napjától egy hónap időtartamra 

hosszabbítható meg (a további lehetőségekről ez idő alatt döntünk); 

 a korábban kezdeményezett és március 31-ig az Emberi Erőforrás Igazgatóságra 

beérkezett javaslatokra a táblázatban szereplő korlátok nem vonatkoznak. 

 

További rendelkezésig nem vállalható kötelezettség a 2020. évi költségvetés-tervezetben 

megjelölt alábbi előirányzatok terhére: Tehetséggondozási, Tudományos, Nemzetközi, 

Nemzetköziesítési, Köznevelési, Egyetemi Kiválósági, Babaköszöntő, Pályázati 

Előfinanszírozási, ÁKTH-mentességi Alap.  

 

A szervezeti egység vezetője (dékán, igazgató) köteles 10 napon belül bejelentést tenni arról, ha 

jelen utasítás végrehajtása olyan sérelmet okoz harmadik személy számára, hogy az alapos okkal 

igényt (követelést) nyújthat be az Egyetem ellen kára megtérítése iránt. A bejelentéshez a tények 

leírását és a dokumentumok bemutatását csatolni kell.  

A kötelezettségvállalási tilalom alól eseti kancellári felmentés kérhető arra az esetre, ha a 

beszerzés az épületben, vagy műszerben, berendezésben fenyegető kár megelőzését, elhárítását, 

vagy bekövetkezett kár enyhítését célozza.  

 

Valamennyi eseti felmentést dékán, igazgató kezdeményezhet, a fedezet rendelkezésre állására is 

kiterjedően, kizárólag elektronikus úton: ment@elte.hu címen. 

 

Budapest, 2020. április 2. 

 

 Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
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forrás-típusok / előirányzat-

típusok 

egyetemi költségvetési források 

(pl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, R, 

S, T, K* források) 

hazai pályázati források  

(pl. KK10, PH*; PZ*_ Hazai 

források) 

európai uniós és közvetlen uniós, 

valamint vállalati és külső 

források 

(pl. PN*_Nemzetközi források,  

K046,  K050, stb) 

személyi előirányzatokon    

új közalkalmazotti jogviszony 

létesítése 

nem nem nem (kivétel EFOP projektekben 

távmunkavégzéssel) 

határozott idejű jogviszony 

meghosszabbítása 

legfeljebb további egy hónappal 

meghosszabbítható 

legfeljebb további egy hónappal 

meghosszabbítható 

egyetemi belső erőforrás hiányában 

megengedett 

megbízási szerződés - a korábbi megállapodás szerinti 

teljesítések folytathatók 

- tavaszi félévre újabb szerződés 

csak kieső óraadó pótlására 

köthető 

- Neptunban alátámasztott teljesítés 

elfogadható 

- fennálló jogviszonyokat 

felülvizsgálni szükséges 

- új jogviszony nem alapítható 

- fennálló jogviszonyokat 

felülvizsgálni szükséges 

egyetemi belső erőforrás hiányában 

megengedett – kancellári 

engedéllyel (eseti 

felmentéssel) 

új iskolaszövetkezeti, nyugdíjas 

szöv. szerződés, megrendelés  

nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges 

szakmai gyakorlatokkal összefüggő 

új kötelezettségvállalások 

igen jellemzően nem releváns, 

egyébként megengedett 

jellemzően nem releváns, 

egyébként megengedett 

őszi félév oktatásszervezési 

előkészítéséről később 

rendelkezünk 

tervek engedélyezésre benyújtása 

május 15-ig, intézkedés csak 

ezek után 

nem releváns nem releváns 

hallgatói munkaszerződés - tavaszi félévre új szerződés nem 

köthető (kieső hallgatói msz-t 

megbízással lehet pótolni, 

indokolt esetben) 

- fennálló jogviszonyt 

új jogviszony nem alapítható új jogviszony kizárólag PhD 

hallgatóval köthető (a 

megbízás szabályai alapján 

pótolható a szükséges 

erőforrás) 
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felülvizsgálni 

közalkalmazott számára 

többletfeladat elrendelése 

- oktató számára indokolt esetben 

lehetséges 

- támogató munkatárs számára új 

elrendelés nem megengedett 

- támogató munkatárs részére 

otthoni munkavégzés mellett a 

korábban elrendelt 

többletfeladat teljesítése nem 

igazolható április hónaptól 

- új elrendelés nem lehet, kizárólag 

egyetemi erőforrás 

igénybevétele bér arányos 

részének elszámolásával 

- korábban elrendelt többletfeladat 

felülvizsgálandó, teljesítése 

egyedileg mérlegelendő 

(szervezeti egységek közötti 

átmeneti erőforrás-

átcsoportosítás támogatott) 

lehetséges, ha más elszámolási 

módszer alkalmazása kizárt 

illetménybe beépülő emelés nem megengedett nem releváns nem releváns 

munkába járás költségtérítése otthoni munkavégzés mellett nem 

igazolható 

otthoni munkavégzés mellett nem 

igazolható 

otthoni munkavégzés mellett nem 

igazolható 

szociális segély  igen nem releváns nem releváns 

egyéb jogcímű személyi 

(számfejtett) kifizetés 

(ösztöndíj, napidíj, stb)-re 

vonatkozó új köt.-vállalás 

nem nem nem releváns (egyedi pályázati 

alapú kivétel lehetséges) 

    

hallgatói ösztöndíj igen igen igen 

    

dologi előirányzatokon    

megrendelés közvetlenül digitális 

oktatáshoz és 

oktatásszervezéshez (nettó 8M 

Ft-ig lehet) 

kötváll jogosult ha értelmezhető a kiadás, köt-

vállaló a dékán 

dékán 

műszer, eszköz megrendelés 

közvetlenül kutatáshoz (nettó 

8M Ft-ig lehet) - 

veszélyelhárításhoz 

dékán  dékán (más személy kötváll joga 

visszavonandó) FIKP és TKP 

esetén igénylő a dékán, nem 

pedig a témavezető 

dékán (más személy kötváll joga 

visszavonandó) 

fogyóeszköz megrendelés kötváll jogosult  dékán dékán 
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kutatáshoz nettó 200 ezer ft -ig 

lehetséges  

    

bevételt termelő szerződés 

megkötése 15m Ft alatt és 

teljesítéséhez szükséges 

kiadások 

dékán dékán dékán 

épületüzemeltetési kiadások 

szerződéses keretek között 

műszaki főigazgató, üzemeltetési ig - - 

épületüzemeltetés - eseti 

megrendelés nettó 1 millió 

forint felett 

kancellár - - 

a dologi kiadások körében a fenti 

értékhatárokat meghaladó 

kötelezettségvállaláshoz 

egyedi kancellári engedély 

szükséges 

   

    

beruházás/felújítás    

épületek kancellár - - 

műszerek, berendezések – 

kármegelőzés érdekében  

 dékán (8 M Ft felett kancellár) dékán 

műszerek, berendezések  nem nem projekt előrehaladása keretében 

megengedett 

 


