REKTOR

KANCELLÁR

27/2018. (VI. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás
utasítások hatályon kívül helyezéséről
Tekintettel az utasítások alapjául szolgáló jogszabályok hatályának megszűnésére, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem belső szabályozásának
harmonizációja érdekében az alábbi utasításokat hatályon kívül helyezzük:
1. § Hatályukat veszítik az alábbi rektori utasítások:
1.

1/2017. (II. 14.)

2.

6/2015. (VII. 10.)

A 32/2016. (XI. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás végrehajtására az Egyetem oktató/kutató/mesteroktató, illetve
a tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai minősítése vonatkozásában
A hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során
benyújtandó további igazolásokról

3.

5/2015. (I. 15.)

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről szóló 3/2015. (I. 12.) sz. rektori utasítás módosításáról

4.

3/2015. (I. 12.)

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről

5.

1/2015. (I. 9.)

A kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlásáról szóló 39/2014. (XII. 4.) sz. rektori utasítás módosításáról

6.

35/2014. (X. 17.)

A Rektori Hivatal és a Jogi és Humán Erőforrás Iroda irányításának és felügyeletének, továbbá egyes feladataik ellátásának
átmeneti szabályozásáról

7.

23/2014. (VII. 14.)

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről

8.

15/2014. (V. 9.)

A Szőlészeti és Borászati Intézet Kertészettudományi Karhoz történő áthelyezéséhez kapcsolódó operatív feladatokról

9.

14/2014. (IV. 28.)

A felesleges vagyontárgyak 2014. évi selejtezéséről
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10. 13/2013. (VII.17.)

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről

11. 7/2013. (IV.9.)

A 2013. év első félévi személyi kiadások csökkentésének végrehajtásáról

12. 3/2013. (II. 22.)

A Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ágának lebonyolításáról a 2012/2013. tanév II.
félévében

13. 12/2012. (VII. 20.)

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről

14. 11/2012. (VII.18.)

A gazdálkodást érintő korábbi utasítások módosításáról

15. 8/2012. (VII. 3.)

A kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlásáról szóló 6/2012. (VII.2.) sz. rektori utasítás módosításáról

16. 17/2009. (XI.12.)

A szakképzési támogatásról

17. 9/2009. (III. 30.)

A 2008/2009. tanév I. félévére vonatkozó keredittúllépési díjak beszedésének eljárásáról

18. 8/2007. (VI. 23.)

Az 50.000 Ft-ot meg nem haladó értékű beszerzésekről
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz, valamint a Hallgatói térítési és juttatási szabályzathoz kapcsolódó átmeneti
szabályokról

19. 6/2006. (V. 25.)
20. 8/2004. (IX. 1.)
21. 3/2003. (VII.1.)

A Budapesti Corvinus Egyetem pályázati tevékenységéről
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók más jogviszonyban
történő foglalkoztatásának tilalmáról, valamint a szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
ellátásának szabályairól

22. VIII/2000.

Az Egyetemi infrastruktúra hasznosítására

23. IV/2000.

Az Egyetem épületeinek nyitva tartása
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2. § Hatályukat veszítik az alábbi kancellári utasítások:
1. 14/2016. (VI. 20.)

A Budapesti Corvinus Egyetemen elrendelt, 2016.12.31-i fordulónapi leltározás ütemezéséről

2. 9/2016. (IV. 13.)

A leltárfelelősség változásáról, a leltározás és a vonalkód rendszer bevezetésének 2016. évi feladatairól

3. 8/2016. (III. 21.)

Az Informatikai Szolgáltató Központ felesleges vagyontárgyainak selejtezéséről

4. 7/2016. (III. 17.)

12. 1/2015. (I. 9.)

A cafeteria meghatalmazás útján történő átvételének eljárásrendjéről
A Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, valamint a Társadalomtudományi Kar, a Közgáz Campus,
valamint a központi szervezeti egységek 2016. évi tervezési ütemtervéről
Az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar
kiválásához kapcsolódóan 2015.12.31-i fordulónappal elrendelt leltározás ütemezéséről
Az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a Tájépítészeti és Településtervezési Kar
kiválásához kapcsolódóan elrendelt 2015.12.31-i fordulónapi leltározásról
A Budapesti Corvinus Egyetem tulajdonát képező, külső partnereknél vagy nem a Budapesti Corvinus Egyetem
közalkalmazottjánál, idegen helyen tárolt eszközökről beküldendő adatszolgáltatással kapcsolatosan
Az augusztus havi illetményszámfejtésről, illetve a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIRA) teszteléséről és az
átállásról
A 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozó oktatási célú doktorandusz munkaszerződések megkötésének operatív
feladatairól
A 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozó oktatási célú kereset-kiegészítési megállapodások megkötésének operatív
feladatairól
A 2014/2015. tanév tavaszi félévre vonatkozó külső partnerekkel létesítendő megbízási szerződések megkötésének operatív
feladatairól

13. 3/2014. (XII. 5.)

A készletek leltározásáról

14. 2/2014. (XII. 1.)

A 2014. évi zárással kapcsolatos határidőkről

5. 29/2015. (XI.11.)
6. 27/2015. (X. 20.)
7. 25/2015. (X. 8.)
8. 24/2015. (X. 8.)
9. 15/2015 (VII. 30.)
10. 4/2015. (II. 3.)
11. 2/2015. (I. 27.)
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3. § Hatályukat veszítik az alábbi rektori-kancellári együttes utasítások:

1. 3/2017. (II. 24.)

3. 8/2016. (II. 11.)

a 2017. évi szabadságolásról
az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen a 2016/2017. tanévre meghirdetett pályázatok
intézményi feladatainak végrehajtásáról
a Közgáz Campuson történő órarend-szerkesztési és a vizsgaidőszaki teremgazdálkodási folyamatokkal kapcsolatban a
2016/2017. tanévre vonatkozóan

4. 43/2015. (XII. 15.)

a cafetéria bevezetéséről

5. 27/2015. (VIII. 10.)

az Egyetem által szervezett 2015. évi gólyatáborok szabályozásával kapcsolatosan

6. 13/2015. (IV. 2.)

A Budai Campuson történő órarend-szerkesztési és a vizsgaidőszaki teremgazdálkodási folyamatokkal kapcsolatban

7. 12/2015. (III. 27.)

A Közgáz Campuson történő órarend-szerkesztési és a vizsgaidőszaki teremgazdálkodási folyamatokkal kapcsolatban
A kötelezettségvállalások előzetes engedélyeztetési rendjéről szóló 2/2015. (I. 9.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
módosításáról

2. 18/2016. (VI. 30.)

8. 3/2015. (I. 16.)
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4. § Hatályukat veszítik az alábbi főigazgatói utasítások:
1. 7/2014. (XI. 11.)

2. 5/2014. (IX. 18.)
3. 4/2014. (IX. 10.)
4. 3/2014. (VIII. 14.)
5. 1/2014. (VII. 2.)

A központi pénztár által kiadott szigorú számadású bizonylatok ellenőrzéséről és leltáráról
A 4/2014. (IX. 10.) számú, a 2014/2015. tanév őszi félévére vonatkozó oktatási célú kereset-kiegészítések megkötéséről
szóló megállapodások operatív feladatait szabályozó gazdasági főigazgatói utasítás 2.) pontjának módosításához
kapcsolódóan a 28/2014. (IX. 17.) számú, a költségvetési főfelügyelő ellenőrzési és előzetes véleményezési jogkörének
érvényesítésével kapcsolatos ügyviteli eljárás változásáról a mai napon kiadott rektori utasításhoz kapcsolódóan
A 2014/2015. tanév őszi félévére vonatkozó külső partnerekkel létesítendő megbízási szerződések megkötésének
operatív feladatairól
A 2014/2015. tanév őszi félévére vonatkozó külső partnerekkel létesítendő megbízási szerződések megkötésének
operatív feladatairól

6. 9/2012. (VII. 30.)

A Szerződéskísérő Lap tartalmáról
A költségvetési főfelügyelő ellenőrzési és előzetes véleményezési jogkörének érvényesítésével kapcsolatos ügyviteli
eljárás kibővítéséről

7. 8/2012. (VII. 11.)

A pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlásáról

8. 6/2012. (IV. 24.)

A felesleges vagyontárgyak selejtezéséről

9. 5/2012. (II. 23.)
10. 4/2012. (II. 8.)

A beszerzési tilalom elrendeléséről
A kötelezettségvállalások, kifizetések ütemezésének szabályozásáról szóló 13/2011. (IX. 8.) sz. gazdasági főigazgatói
utasítás módosításáról

11. 2/2012. (I. 11.)

A 2011. évi költségvetési beszámló elkészítésével kapcsolatos zárlati munkálatok ütemtervéről

12. 1/2012. (I. 10.)

A dologi beszerzések negyedéves ciklusokba szervezéséről

13. 17/2011. (XII. 9.)

A 2011. évi zárással kapcsolatos határidőkről és a december havi munkabérek kifizetéséről

14. 15/2011. (X. 4.)

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről

15. 14/2011. (IX. 8.)

A hallgatói juttatások kifizetésének rendjéről
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16. 13/2011. (IX. 8.)
17. 9/2011. (V. 17.)

A kötelezettségvállalások, kifizetések ütemezésének szabályozásáról
A költségvetési főfelügyelő ellenőrzési és előzetes véleményezési jogkörének érvényesítésével kapcsolatos ügyviteli
eljárásról

18. 6/2011. (III. 16.)

A Budapesti Corvinus Egyetemből szervezetileg kiváló Közigazgatástudományi Kar vagyonelemeinek leltározásáról

19. 5/2011. (III. 4.)
20. 3/2011. (II. 4.)

A felesleges vagyontárgyak selejtezéséről
A TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005. sz. pályázat bonyolításával kapcsolatos egyes jogosultságokról kiadott 7/2010.
(VI. 30.) számú gazdasági főigazgatói utasítás módosításáról

21. 15/2010. (XII. 3.)

A 2010. évi zárással kapcsolatos határidőkról és a december havi munkabérek kifizetéséről

22. 13/2010. (IX. 14.)
23. 10/2010. (VIII. 4.)

A 2010. évi tárgyi eszközök rendkívüli selejtezéséről
A TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005. sz. pályázat bonyolításával kapcsolatos egyes jogosultságokról kiadott 7/2010.
(VI. 30.) számú gazdasági főigazgatói utasítás módosításáról

24. 9/2010. (VII. 22.)

A TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR ügyrendjének alkalmazásához

25. 7/2010. (VI. 30.)

A TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005. sz. pályázat bonyolításával kapcsolatos egyes jogosultságokról

26. 6/2010. (VI. 15.)

A beszerzések, személyi jellegű kifizetések ütemezéséről

27. 5/2010. (VI. 8.)

A pályázatokra vonatkozó kötelezettségvállalás átmeneti rendjéről

28. 4/2010. (III. 4.)

A BCE által 2010-től érvényes szakfeladat rend alkalmazásáról

29. 2/2010. (II. 15.)

A tárgyi eszközök selejtezéséről

30. 1/2010. (I. 15.)

A pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlásáról

31. 7/2009. (XII. 10.)

A 2009. évi adókedvezményekre jogosító tandíj igazolásáról

32. 6/2009. (XII. 7.)

A 2009. évi zárással kapcsolatos határidőkről és a december havi munkabérek kifizetéséről

33. 5/2009. (VIII. 11.)

A 2009. évi tárgyi eszközök rendkívüli selejtezéséről
-6-

27/2018. (VI. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás

34. 3/2009. (IV. 22.)

A havi létszámjelentésről

35. 2.a/2009. (III. 23.)
36. 2/2009. (I. 21.)

A 2009. évi tárgyi eszközök selejtezéséről
A Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat alkalmazásának speciális szabályairól a közszolgáltatóktól való
beszerzés, valamint internetes vásárlás során

37. 17/2008. (XII. 11.)

A hallgatói ösztöndíj és az ösztöndíjhoz kapcsolódó jövedelmek igazolásáról

38. 15/2008. (XII. 1.)

A 2008. évi zárással kapcsolatos határidőkről és a december havi munkabérek kifizetéséről

39. 14/2008. (IX. 22.)

A 2008. évi tárgyi eszközök rendkívüli selejtezéséről

40. 13/2008. (XI. 18.)
41. 12/2008. (XI. 4.)

A szakképzési hozzájárulások felhasználásáról és elszámolásáról
A Helység Gazdálkodási Rendszer (HGR) a Főépület, Sóház- és Közraktár utcai épületek eseti hasznosítási bevételek
befolyásának követéséhez és üzemeltetési költségeket csökkentő hatásuk kimutatásához

42. 11/2008. (IX. 22.)

A 2008. évi tárgyi eszközök rendkívüli selejtezéséről

43. 9/2008. (VIII. 30.)

A 2008. évi tárgyi eszközök rendkívüli selejtezéséről

44. 5/2008. (II. 26.)

A tárgyi eszközök selejtezéséről

45. 4/2008. (I. 18.)

A Pesti Campus épületeinek hasznosítása során alkalmazandó árakról

46. 11/2007. (VIII. 23.)

A pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlásáról

47. 9/2007. (VII. 6.)

A nyáron lebonyolításra kerülő költözésekben érintettekre vonatkozó rendkívüli selejtezésről

48. 8/2007. (VI. 18.)

A pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlásáról

49. 5/2007. (III. 8.)

A pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlásáról

50. 3/2007. (II. 21.)

A 2007. évi tárgyi eszközök selejtezéséről (az informatikai eszközök kivételével)

51. 2/2007. (I. 23.)

A NEPTUN 3R rendszerből történő csekkek nyomtatásáról
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52. 1/2007. (I. 2.)

A NEPTUN 3R rendszerre való átállással kapcsolatban

53. 8/2006. (XI. 28.)

A feleslegessé vált informatikai eszközök leadásáról és selejtezéséről

54. 4/2006. (III. 2.)

A 2006. évi tárgyi eszközök selejtezéséről (az informatikai eszközök kivételével)

55. 3/2006. (I. 30.)

A kiküldetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek elszámolásának 2006. évi változásairól

56. 1/2006. (I. 5.)

A 2006. évi illetményelőlegről

57. 7/2005. (XI. 22.)

A feleslegessé vált informatikai eszközök leadásáról és selejtezéséről

58. 4/2005. (II. 1.)

A 2005. évi tárgyi eszközök selejtezéséről (az informatikai eszközök kivételével)

59. 2/2005. (I. 7.)

A 2005. gazdasági évtől használható számlakérő nyomtatványokról

60. 1/2005. (I. 4.)

A 2005. évi illetményelőlegről

61. 8/2004. (IV. 15.)

Az éves autópálya matrica elszámolási rendjéről

62. 7/2004. (IV. 14.)

A BKÁE Könyves Kálmán körúti "A" és "B" épületeiben dohányzóhelyek kijelöléséről

63. 6/2004. (III. 24.)

A 2004. évi selejtezésről

64. 5/2004. (III. 22.)

A 2004. évi illetményelőlegről

65. 4/2004. (III. 16.)

A Köztelek utca 8. szám alatti épületben kijelölt dohányzóhelyekről

66. 11/2003. (XI. 1.)

A központi készpénz-átutalási megbízás szabályairól és azok kötelező hatályáról

67. 5/2003. (V. 12.)

A kutatásra adott adományok adóigazolásának és elszámolásának rendjéről

68. 4/2003. (lll. 28.)

Az egyetem tulajdonában lévő eszközök kivitelének szabályai
A felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésekben, a felsőfokú iskolai végzettséget nyújzó alap- és továbbképzésekben,
valamint az idegen nyelvi képzésekben adott pénzügyi kedvezmények lehetőségéről és azok elszámolásáról

69. 13/2002. (IX. 19.)
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70. 12/2002. (VI. 8.)

Az egyéni vállalkozói igazolványok cseréjéről

71. 10/2002. (VI. 17.)

Az ún. "számlás szerződésekről"

72. 9/2002. (V. 21.)

Az egyéni vállalkozói igazolványok megújításáról

73. 8/2002. (V. 1.)

A természetbeni juttatások adóbevallásával kapcsolatos teendőkről

74. 6/2002. (lll. 6.)

Az idegen vagyontárgyak behozatalának szabályairól

75. 4/2002. (ll. 20.)

A Fővám téri épület biztonsági rendszeréről

76. 3//2002. (I. 9.)

Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyes módosításainak végrehajtásáról

77. 2/2002. (l. 2.)

A GMI iktatási helyeiről és az alkalmazható betőjelekről

78. 2/2000. (l. 1.)

Az érvényesítési jog gyakorlásáról
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5. § Hatályukat veszítik az alábbi rektori-főigazgatói együttes utasítások:
1.

5/2012. (VI. 7.)

Az Egyetem számlarendjéről

2.

11/2011. (V.6.)

A Pályázat- és Projektkezelő Rendszer alkalmazásáról

3.

8/2011. (IV. 6.)

4.

5/2011. (II. 23.)

A kereset-kiegészítés és külső megbízási díjak fizetése oktatási feladatok ellátására
Az 1025/2011. (II.11) Kormányhatározat alapján zárolt költségvetési támogatások kiadáscsökkentő hatásainak
érvényesítéséhez szükséges intézkedési tervről

6. § (1) Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és hatálybalépésével végrehajtottá válik.
(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

Készítette:

Such Ildikó, gazdasági igazgató

2018. május 17.

Ellenőrizte:

Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív igazgató

2018. június 11.

Jóváhagyta:

Pavlik Lívia, kancellár

2018. június 7.

Lánczi András, rektor

2018. június 7.

Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív igazgató

2018. június 13.

Kiadta:

P.H.
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