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 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

KANCELLÁR 
 

 

 

5/2020. (IV. 20.) számú kancellári utasítás
1
 

az Egyetem takarékos gazdálkodásáról  

az új koronavírus járványos terjedése miatt megváltozott általános gazdasági 

környezetben 

 

A COVID-19 pandémia nyomán meghozott társadalmi távolságtartási szabályok a világgazdaság és 

benne az európai és magyar gazdaság drasztikus lassulását idézték elő. Jelenleg még nem mérhető a 

gazdasági hatás, sem a lassulás mértéke, sem időtartama, mint ahogy bizonytalanság van abban is, 

hogyan állítható meg a vírus terjedése, illetve hogyan állítható helyre a gazdaság működése.  

 

E változó környezetben alapvetően változnak az Egyetem gazdálkodási lehetőségei, a hallgatói 

jelentkezések, a működési feltételek és fel kell készülni arra is, hogy az állami költségvetésből 

származó támogatások nagyságrendje és időbelisége is eltér a korábban tervezettől.  

 

A fenntartó KVFO/31592-2/2020-ITM iktatószámú levelében visszavonta a 2020. március 24-én 

elrendelt kötelezettségvállalási tilalmat. Egyúttal arra intett, hogy az Egyetem az új kötelezettségek 

vállalásakor továbbra is a fegyelmezett, takarékos gazdálkodás követelményeinek figyelembe 

vételével járjon el. Egyúttal előirányzat-csökkentésről is intézkedett az Egyetemet terhelően. 

 

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH- 969 - 1 és 2 /2020 iktatószámú 

levelében arról tájékoztatott, hogy a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi 

Kiválósági Program keretében megítélt támogatás felhasználásának határidejét 2020. november 30. 

napjáig, vagy amennyiben a járványhelyzet indokolja, a 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) 

bekezdése szerinti határidőig meghosszabbítja. A programok további éves finanszírozásáról NKFI 

Hivatal tájékoztatója és levele nem rendelkezik, az új pályázatok kiírásáról és elbírálásáról 

megbízható információ nem áll rendelkezésre. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a fenntartói intézkedést – mérlegelve az NKFIH idézett 

levelében foglaltak következményeit - 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 közötti (átmeneti) személyi és munkaeszköz-támogatások, szinergiák 

kihasználása. 

 

Egyes korlátozások a személyi előirányzatok felhasználásában: 

 

Az Egyetem megváltozott működési rendjére, a belső erőforrás-átcsoportosítás lehetőségére és 

kötelezettségére tekintettel új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető.  

A fennálló, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt – belső erőforrás hiánya esetén – 

legfeljebb két hónap időtartamra lehet meghosszabbítani.  

Határozott idejű jogviszony nem alakítható át határozatlan idejű jogviszonnyá.  
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Megbízási szerződés, hallgatói munkaszerződés, iskolaszövetkezeti vagy nyugdíjas szövetkezeti 

vállalkozási szerződés nem köthető. 

 

A hazai pályázati források felhasználásában az összegyetemi és kari érdekek szem előtt tartásával, 

az egyetemi célokkal összhangban kell eljárni. Kiemelt hangsúlyt és figyelmet kap, hogy a 

pályázatban használt infrastruktúra, emberi erőforrás, dologi és rezsi jellegű költség adó- és 

járulékterheivel együtt elszámolható legyen a pályázati támogatás összegében. Ezen elvek 

érvényesítése végett – további intézkedésig - a dékán jóváhagyási jogkört gyakorol a 

témavezetők szakmai igényeinek teljesítése felett. 

 

A személyi előirányzatok felhasználásával kapcsolatos előbbi korlátozások nem vonatkoznak a 

közvetlen és közvetett uniós, továbbá a vállalati és külső kapcsolatok forrásainak felhasználására. 

 

Különösen indokolt esetben, egyedi mérlegeléssel, kancellári engedéllyel lehet mentesülni a 

személyi előirányzat felhasználására vonatkozó fenti korlátozások alól. 

 

Az őszi félév oktatásszervezési teendőivel összefüggésben a megbízások rendjéről 2020. május 15-

ig utasítás kerül kiadásra.  

 

A dologi előirányzatok felhasználásában előírt korlátozások:  

 

A dologi (és felújítási, beruházási) előirányzatok felhasználása körében előzetesen mérlegelni kell, 

hogy a beszerzés mennyiben szolgálja a hosszútávú fenntarthatóság, a megváltozott körülmények 

közötti indokoltság szempontjait és az aktuális piaci viszonyok között elérhető-e ésszerűen 

optimális ajánlat (melyet tapasztalatunk szerint gátol a raktárkészletek hiánya, szállítási nehézségek, 

árfolyamingadozás, vállalati csődökből fakadó kockázatok, stb) és a szerződésszerű teljesítés 

realitása. 

 

Teljes kötelezettségvállalási tilalom köre:  

 

Egyes előirányzatokra teljes kötelezettségvállalási tilalom marad fenn: ilyen a Tehetséggondozási, a 

Tudományos, a Nemzetközi, a Nemzetköziesítési, a Köznevelési, az Egyetemi Kiválósági, a 

Babaköszöntő, a Pályázati Előfinanszírozási, valamint az ÁKTH-mentességi Alap.  

Hatályban marad a kötelezettségvállalási tilalom továbbá az ELTE/6279/1/2020 iktatószámú 

levélben megfogalmazott valamennyi előirányzaton is. 

A gazdasági főigazgató további forrásokra, pénzügyi központokra terjesztheti ki a korlátozásokat.  

 

Jelen utasításban foglaltaktól eltérést (eseti felmentést) dékán, igazgató kezdeményezhet: a fedezet 

rendelkezésre állására is és a megváltozott gazdálkodási környezet mérlegelésére is kiterjedően, 

kizárólag elektronikus úton: ment@elte.hu címen. 

 

Budapest, 2020. április 20. 

 

 Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 
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