ELNÖKI TESTÜLET

2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás
a kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról
A 2011. évi nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben, a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: Egyetem)
Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján
az Egyetemen a kötelezettségvállalási jog gyakorlását 2019. augusztus 14. napjától visszavonásig az alábbiak
szerint rendeljük el:

A. Definíciók a kapcsolódó jogszabályok és szabályzatok alapján
1. Képviseleti és kötelezettségvállalási jog
1.1. Képviseleti jog gyakorlása: A BCE részéről a harmadik fél irányába tett bárminemű jognyilatkozat,
vállalás, igazolás, további harmadik felet érintő döntés, függetlenül attól, hogy pénzügyi kihatással jár-e.
1.2. Harmadik félnek minősül az Egyetem, mint jogi személyen kívül álló természetes és jogi személy, különös
tekintettel a munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében a munkavállalók, a hallgatók, a
szerződéses partnerek, állami szervek, bíróságok.
1.3. Kötelezettségvállalás: az Egyetem, mint jogi személy által szabályszerűen megtett jognyilatkozat
függetlenül attól, hogy az pénzügyi kihatással jár-e.
1.4. Pénzügyi kötelezettségvállalás:
1.4.1. az éves költségvetésben megtervezett költségek, ráfordítások, beruházások és felújítások
összegének terhére fizetési kötelezettségek vállalásáról szóló szabályszerűen megtett
jognyilatkozat, így különösen a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését eredményező
szerződések, a termékek és szolgáltatások igénybevételét célzó szerződések, megrendelések.
1.4.2. a bevételek megszerzésére irányuló szabályszerűen megtett jognyilatkozat, így különösen az
Egyetem által nyújtott szolgáltatásokról, termékértékesítésről szóló szerződések, támogatási,
együttműködési megállapodások.
1.5. A „négy szem” elve: Kötelezettségvállalásra a jelen utasítás szerint kötelezettségvállalási joggal
rendelkező vezető jogosult a kötelezettségvállalás tárgya szempontjából hatáskörrel rendelkező
közvetlen beosztott vezetőjével vagy közvetlen beosztott munkavállalójával együttesen azzal, hogy
pénzügyi kihatással együtt járó kötelezettségvállalásra az Egyetem által elfogadott költségvetés keretei
között jogosultak együttesen.
2. Pénzügyi ellenjegyzési jog
2.1. A harmadik felekkel szembeni pénzügyi kötelezettségvállalást megelőzően pénzügyi ellenjegyzés
szükséges, amely a szabályos kötelezettségvállalás feltétele. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell
győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a számviteli és adózási szabályokat, valamint a
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
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2.2. A pénzügyi ellenjegyzés jogát a kancellár gyakorolja. Az SZMSZ értelmében a pénzügyi ellenjegyzési
jog írásban átruházható. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult munkavállalók köréről Kancellári utasítás
rendelkezik.
3. Teljesítésigazolás
3.1. A teljesítés igazolása azt a tényt rögzíti, hogy a kötelezettségvállalás tárgyát képező tevékenység,
szolgáltatás, adásvétel körében az elvárt teljesítés egészben vagy részteljesítés esetén az adott rész
tekintetében maradéktalanul és megfelelően megtörtént.
3.2. A teljesítés igazolás a partner által kiállított számla befogadásának feltételét képező olyan dokumentum,
amely hitelt érdemlően rögzíti a partner részéről történő teljesítés tényét.
3.3. A teljesítés igazolására
3.3.1. a kötelezettségvállaló, valamint
3.3.2. meghatározott esetekben a partner által elvégzett teljesítést közvetlenül átvevő, elfogadó – a
kötelezettségvállaló által erre az 5/a. sz. melléklet szerinti nyomtatványon írásban felhatalmazott –
munkavállaló, illetve
3.3.3. az Egyetem központosított beszerzési feladatait hatáskörében ellátó munkavállaló jogosult.
3.4. A kötelezettségvállalás teljesítését hitelt érdemlően igazoló dokumentumnak kell tekinteni
3.4.1. a kötelezettségvállalásban érintett partner által biztosított azon dokumentumokat, így különösen a
szállítólevelet, munkalapot, teljesítésigazoló nyilatkozatot, amely megfelelő részletezettségben
tartalmazza a teljesítés körülményeit, és ezt a 3.3. pont szerint arra jogosult teljesítésigazoló
munkavállaló olvasható neve alatt aláírásával igazolja, és egyetemi bélyegzővel ellátja.
3.4.2. az Egyetem részéről kiállított teljesítésigazoló dokumentumot, amely megfelelő részletezettségben
tartalmazza a teljesítés körülményeit, és ezt a 3.3.1 és a 3.3.3. pont szerint arra jogosult
teljesítésigazoló olvasható neve alatt aláírásával igazolja, és egyetemi bélyegzővel ellátja.
3.4.3. készpénzes beszerzések esetében a kötelezettségvállaló által aláírt, a kifizetett összeg
megtérítését kérő adatlapot.
3.4.4. egyetemi bankkártyás fizetéssel történő beszerzés esetén a kötelezettségvállaló által aláírt
elszámolólapot.
3.5. Előzetes kötelezettségvállalás nélkül, de szabályosan megvalósult – jellemzően kisértékű beszerzéshez
kapcsolódó - kötelezettségvállalás esetén a teljesítés igazolására kizárólag a kötelezettségvállaló
jogosult, ezáltal biztosítva a pénzügyi keret feletti rendelkezési jog maradéktalan gyakorlását.
3.6. A 3.3.2. pont szerint az 5/A. melléklettel meghatalmazott teljesítésigazoló ezen jogosultsága megszűnik
az 5/B melléklet szerinti visszavonással, vagy automatikusan a meghatalmazást kiadó
kötelezettségvállaló kötelezettségvállalási jogának megszűnésével.
3.7. Amennyiben a számla mellékletét képező teljesítésigazoló dokumentum nem igazolja hitelt érdemlően a
teljesítés megtörténtét, úgy a számla vagy egyéb fizetési kötelezettséget eredményező dokumentum
kifizethetőségének igazolását, a pénzügyi ügyintéző köteles azt a kötelezettségvállalóval igazoltatni.
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4. Összeférhetetlenségi szabályok
4.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet.
4.2. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem
végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy nem egyetemi
feladatai ellátása érdekében maga javára látná el.
4.3. A kötelezettségvállalási jog gyakorlói vagyonnyilatkozat tételére kötelesek a vagyon-nyilatkozattételi
kötelezettség teljesítéséről szóló szabályzatban meghatározottak szerint.
4.4. A kötelezettségvállalók az aláírás mintát a vagyonnyilatkozat-tétel leadásával egy időben kötelesek a
Humánerőforrás Irodán elkészíteni. A Humánerőforrás Iroda két munkatársa aláírásával igazolja az
aláírás hitelességét, és az aláírás mintát a Gazdasági Igazgatóságra köteles megküldeni nyilvántartásra.
A Pénzügyi ellenjegyzők a jog átruházásáról szóló kancellári meghatalmazás elfogadásával egyidőben
a Gazdasági Igazgatóságon kötelesek az aláírásmintájukat elkészíteni, amelynek során a Gazdasági
Igazgatóság két munkatársa aláírásával igazolja az aláírás hitelességét.
4.5. A Gazdasági Igazgatóság a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyekről és
aláírás-mintájukról naprakész nyilvántartást vezet.
5. Kötelezettségvállalási jog írásbeli delegálásának módja
5.1. A kötelezettségvállalási jog delegálását, illetve a delegált jog gyakorlójának személyében bekövetkező
módosítást a rektor/elnök/kancellár saját hatáskörben kezdeményezi, vagy arra annak az egyetemi
szervezeti egységnek a vezetője – karok esetében a Dékán – tesz javaslatot a rektornak, az elnöknek
és a kancellárnak, amely a változással érintett pénzügyi keretet kezeli. A folyamatot jelen utasítás
mellékletei alapján szükséges megindítani.
5.2. A szervezeti egységek nem pályázatokhoz és nem önállóan elszámolandó projektjeihez kapcsolódó
pénzügyi keretei (működési pénzügyi keretei) feletti kötelezettségvállalási jogot jelen utasítás
közvetlenül szabályozza azáltal, hogy nevesíti a kötelezettségvállaló személyét.
5.3. A pályázatok és az egyéb önálló elszámolású projektek esetében jelen utasítás kimondja, hogy azon
szervezeti egység vezetője rendelkezik kötelezettségvállalási joggal, amely szervezeti egységhez a
pályázat, illetve az egyéb önálló elszámolású projekt pénzügyi kereteit nyilvántartó költséghely tartozik.
5.4. A kötelezettségvállalási jog gyakorlójának személye az Egyetem gazdálkodási rendszerében (EIIRSAP) rögzítésre kerül.
5.5. A kötelezettségvállalási jog delegálásának módja és folyamata az alábbi mellékletek szerint történik:
1. számú melléklet: Javaslat kötelezettségvállalási jog delegálására (felettes szervezeti egység
vezetője javaslatára)
3. számú melléklet: Intézkedés kötelezettségvállalási jog delegálásáról (rektori/elnöki/kancellári saját
hatáskörben)
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Rektor/Elnök/Kancellár saját hatáskörben
vagy
Szervezeti egység vezetője javaslatára
1. vagy 3. melléklet

Kötelezettségvállalásra felhatalmazni kívánt
személy
Vagyonnyilatkozat/Aláírás minta

Humánerőforrás Iroda
Vagyonnyilatkozat-tétel igazolása/Aláírás minta
továbbítása a Gazdasági Igazgatóságra

Rektor/Elnök/Kancellár saját hatáskörben
Döntés a delegálásról, ha szervezeti egység
vezető javaslatára indult a delegálás

Gazdasági Igazgatóság
Utasítás módosítása, intézkedés a kiadatásról, a
kötelezettségvállaló személyének rögzítése az
EIIR-SAP rendszerben

6. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának visszavonása
6.1. A kötelezettségvállalási jog visszavonására a rektor/elnök/ kancellár jogosult saját hatáskörben, illetve
a kötelezettségvállalási jog visszavonására javaslatot tehet annak az egyetemi szervezeti egységnek a
vezetője – karok esetében a dékán –, akihez a változással érintett pénzügyi keret tartozik.
6.2. A kötelezettségvállalási jog visszavonásának módja és folyamata a mellékletek alkalmazásával az
alábbi eljárásban történik:
2. számú melléklet: Javaslat kötelezettségvállalási jog visszavonására (felettes szervezeti egység
vezetője javaslatára)
4. számú melléklet: Intézkedés kötelezettségvállalási jog visszavonásáról (rektori/elnöki/kancellári
saját hatáskörben)
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Rektor/Elnök/Kancellár saját hatáskörben vagy
Szervezeti egység vezetője javaslatára
Döntés a delegálás visszavonásáról
2. vagy 4. melléklet

Kötelezettségvállaló felé tájékoztatás a
jog visszavonásáról

Gazdasági Igazgatóság
Utasítás módosítása, intézkedés az utasítás kiadásáról, a
kötelezettségvállaló törlése az EIIR-SAP rendszerből

7. Technikai jelölések az EIIR-SAP rendszerben - Költséghelyek
Az EIIR-SAP rendszerben a pénzügyi kereteket költséghelyeken tartjuk nyilván. A költséghelyek felépítése
hierarchikus rendben történik, amely igazodik az Egyetem szervezeti felépítéséhez. A költséghelyeket kódjuk és
elnevezésük alapján azonosítjuk.
A költséghelyek kódja 10 karakterből áll. A jelen szabályzatban a kötelezettségvállalással érintett költséghelyet/
költséghelyeket kétféle módon határozzuk meg:
-

egy adott költséghelyre való kötelezettségvállalási jog delegálása esetén: a költséghely teljes kódját
meghatározva (10 karakter). Pl. A1SZ01100K

-

a költséghelyek egy csoportjára való kötelezettségvállalási jog delegálása esetén: a költséghelyek kódját
a közös tartományig meghatározva, majd azt követően a költséghelyek csoportján belül a további
költséghelyekre a kód *-gal való befejezésével. Pl. Gazdálkodástudományi kar összes költséghelye: A1*
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AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓI A KÖVETKEZŐ OLDALAKON TALÁLHATÓK:
Az egyes szervezeti egységek kötelezettségvállalói a következő oldalakon találhatók: ............................. - 6 B. 1. kötelezettségvállalási jog delegálásának általános szabályai ............................................................. - 7 B.2. Gazdálkodástudományi Kar ................................................................................................................ - 8 B. 3. Közgazdaságtudományi Kar ............................................................................................................ - 10 B.4. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar .................................................................. - 11 B.5. Tanárképző és Digitális Tanulási Központ ....................................................................................... - 12 B.6. Corvinus Doktori Iskolák .................................................................................................................. - 13 B.7. Rektorátus ......................................................................................................................................... - 14 B.8. Kancellária ........................................................................................................................................ - 16 B.9. Oktatást, kutatást támogató központi szervezeti egységek ............................................................... - 18 B.10. Közgáz Campus Igazgatóság (KCI) ................................................................................................ - 19 B.11. Székesfehérvári Campus Igazgatóság (SZCI) ................................................................................. - 20 B.12. Hallgatói és doktorandusz Önkormányzat ...................................................................................... - 21 B.14. Egyetemi Központi feladatok, Alapok, tartalékok, Beruházás ....................................................... - 23 B. 15. A Beszerzési és Logisztikai Iroda feladatkörében ellátandó - beszerzési munkakörhöz és feladatkörhöz
kapcsolódó – kötelezettségvállalási jog gyakorlója .................................................................................. - 26 -
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B. 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI JOG DELEGÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A jog gyakorlásának módja:
Az ügyben hatáskörrel rendelkező vezető a másik két vezető valamelyikével együttesen,
továbbá,
a hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőikkel,
illetve
hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalóikkal együttesen jogosultak kötelezettségvállalásra,
kivéve
a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
2. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározott személy aláírásával együttesen lehet.
3. Az SZMSZ értelmében, amennyiben jogszabály nem zárja ki, az egyetemi szabályzatokban és utasítások
keretében meghatározott hatáskörök (döntési és/vagy eljárási jogkör) az adott szabályozóban meghatározott
körben állandó, ideiglenesen vagy eseti jelleggel írásban átruházhatók. Az átruházott hatáskör tovább nem
delegálható.
4. A rektor, az elnök és a kancellár élve a 3. pontban foglalt jogával, a jelen utasítás keretében delegálja a
kötelezettségvállalás jogát az utasításban meghatározott személyi kör részére.
5. A rektor, az elnök és a kancellár által delegált kötelezettségvállalások értékhatára:
5.1. Jelen utasítás B. pontja értelmében a delegált kötelezettségvállalási joggal rendelkező magasabb
vezetők és vezetők a kötelezettségvállalási jogukat – amennyiben a szabályzat szerint az adott
magasabb vezető, vagy vezető esetében ezt nem korlátozza alacsonyabb összegben – nettó 50 mFtos értékhatárig gyakorolhatják, ahol a kötelezettségvállalás értékét a Kötelezettségvállalási
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.
5.2. Az SZMSZ 12/B.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nettó 100 millió forint értékhatárt
meghaladó eseti pénzügyi kötelezettségvállalások esetében az Elnöki Testület előzetes jóváhagyása
szükséges. Abban az esetben is Elnöki Testületi előzetes jóváhagyás szükséges, amennyiben több
azonos kérdéshez tartozó egyszerre jelentkező kötelezettségvállalás értéke haladja meg a nettó 100
millió forintos értékhatárt. A kötelezettségvállalás értékét a Kötelezettségvállalási Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.
5.3. Az SZMSZ 12/B.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a három éven túlnyúló
kötelezettségvállalásokhoz az Elnöki Testület előzetes jóváhagyása szükséges.
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B.2. GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Gazdálkodástudományi Kar minden költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keret felett (az SAP
Gazdálkodási rendszerben A1* költséghelyek)
Zoltayné Paprika Zita, dékán,
és/vagy
Gyenge Magdolna, dékánhelyettes,
a dékán hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A dékánon és a dékán-helyettesen kívül a Gazdálkodástudományi Kar intézeteinek, tanszékeinek és egyéb
kari szervezeti egységeinek költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett az intézetigazgatók, és egyéb
vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi intézetigazgatók, és egyéb, az adott feladatban hatáskörrel rendelkező vezetők rendelkeznek a 3.
pontban foglaltak szerint kötelezettségvállalási joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Informatikai Intézet
Marketing és Média Intézet
Pénzügyi, Számviteli és
Gazdasági Jogi Intézet
Vállalatgazdaságtan Intézet
Vállalkozásfejlesztési Intézet
Vezetéstudományi Intézet
EFOP pályázat

Kötelezettségvállaló
Fehér Péter, intézetigazgató
Gyulavári Tamás,
intézetigazgató
Lukács János, Intézetigazgató
Czakó Erzsébet,
intézetigazgató
Virág Miklós, intézetigazgató
Drótos György,
intézetigazgató
Cser Erika, kutatásfejlesztési
igazgató
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Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
A1SZ01*
A1SZ02*
A1SZ03*
A1SZ04*
A1SZ05*
A1SZ06*
PKA130*

2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt Költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.

-9-
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B. 3. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Közgazdaságtudományi Kar minden költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keret felett (az SAP
Gazdálkodási rendszerben A2* költséghelyek)
Mike Károly, mb. dékán,
és/vagy
Polt Rita, gazdasági dékánhelyettes,
a dékán hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A dékánon és a dékán-helyettesen kívül a Közgazdaságtudományi Kar intézeteinek, tanszékeinek és egyéb
kari szervezeti egységeinek költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett az intézetigazgatók, és egyéb
vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják, kivéve
a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 3. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
EFOP pályázat

Kötelezettségvállaló
Cser Erika, kutatásfejlesztési
igazgató

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
PKA230*

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt Költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.4. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KAR
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar minden költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keret
felett (az EIIR rendszerben A3* költséghelyek)
Csicsmann László, dékán,
és/vagy
Bodnár Éva, dékánhelyettes
a dékán hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A dékánon és a dékán-helyettesen kívül a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
intézeteinek, tanszékeinek és egyéb kari szervezeti egységeinek költséghelyén nyilvántartott pénzügyi
keretek felett az intézetigazgatók, és egyéb vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely
kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják, kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban
meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi intézetigazgatók, és egyéb, az adott feladatban hatáskörrel rendelkező vezetők rendelkeznek a 3.
pontban foglaltak szerint kötelezettségvállalási joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Magatartástudományi és
Kommunikációelméleti Intézet
Szociológia és
Társadalompolitika Intézet
Kovász folyóirat

Kötelezettségvállaló
Aczél Petra, intézetigazgató
Bartus Tamás,
intézetigazgató
Péti Márton, intézetigazgató

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
A3SZ02*
A3SZ03*
A3SZ10303K

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt Költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a

munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
- 11 -

2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

B.5. TANÁRKÉPZŐ ÉS DIGITÁLIS TANULÁSI KÖZPONT
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ minden költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keret felett (az EIIR
rendszerben A4* költséghelyek)
Bodnár Éva, igazgató,
és/vagy
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
az igazgató hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott munkavállalóival együttesen rendelkeznek
kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A 2. pont szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti egységek
pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes –
kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek).
4. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.6. CORVINUS DOKTORI ISKOLÁK
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2.

A doktori iskolákhoz tartozó képzések pénzügyi kereteit nyilvántartó költséghelyek (az EIIR rendszerben A5*
költséghelyek) felett:
Michalkó Gábor, főigazgató,
vagy távollétében
Vastag Gyula, mb. tudományos rektorhelyettes
a hatáskörrel rendelkező DI vezetővel, vagy közvetlen beosztott munkavállalóival együttesen rendelkeznek
kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
Az EDT pénzügyi kereteit nyilvántartó költséghelyek felett kötelezettségvállalási joggal rendelkezik:
Michalkó Gábor, főigazgató,
vagy távollétében
Vastag Gyula, mb. tudományos rektorhelyettes
az EDT elnökével, vagy hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott munkavállalóival együttesen
rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.

3. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
4. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.7. REKTORÁTUS
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2.

A rektori és rektorhelyettesi szervezeti egységek nyilvántartott pénzügyi keretei felett (az EIIR rendszerben
R* és I* és PER* költséghelyek)
Lánczi András, rektor
és/vagy
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
a rektor hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.

3. A rektorátus költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett a rektorhelyettesek és egyéb vezetők
kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 3. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Oktatási RH
Általános RH
Tudományos RH
Corvinus Institute for Advanced
Studies (CIAS)
Corvinus-MNB International
Executive Projekt Center
Szakkollégiumok
Tudományos tevékenység

Kötelezettségvállaló
Szabó Lajos György, mb. oktatási
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
rektorhelyettes
Vastag Gyula, mb. tudományos
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
rektorhelyettes
Vastag Gyula, mb. tudományos
rektorhelyettes
Vastag Gyula, mb. tudományos
rektorhelyettes
- 14 -

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
R2SZ01*
R3SZ01*
R4SZ01*
R6SZ01*
R7SZ01*
R5SZ01*
R8SZ01*
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Szervezeti
egység/tevékenység
NKE Közszolgálati Blended
Learning Továbbképzés
Sapientia Egyetemmel közös
képzés
BCE-FUDAN double degree
Jövőképesség Kutatás
Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Program
Tématerületi Kiválósági Program

Kötelezettségvállaló
Szabó Lajos György, mb. oktatási
rektorhelyettes
Szabó Lajos György, mb. oktatási
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
rektorhelyettes
Vastag Gyula, mb. tudományos
rektorhelyettes vagy Cser Erika,
kutatásfejlesztési igazgató
Cser Erika, kutatásfejlesztési igazgató

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
ISKE06002T
ISKE06001T
ISKE02001T
R6KU01300T
PER611*
PER620001T

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.8. KANCELLÁRIA
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A kancellár közvetlen és Kancelláriához tartozó szervezeti egységek nyilvántartott pénzügyi keretei felett (az
EIIR rendszerben K* költséghelyek):
Pavlik Lívia, kancellár
és/vagy
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
a kancellár hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját
beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A kancellária költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett az igazgatók, és egyéb vezetők
kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 3. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Gazdasági Igazgatóság
Műszaki és Informatikai
Igazgatóság (ISZK nélkül)

Informatikai Szolgáltató
Központ
Jogi és Közbeszerzési
Igazgatóság

Kötelezettségvállaló
Such Ildikó, gazdasági igazgató, Ádám Éva,
gazdasági igazgatóhelyettes
Czinderi Gábor, műszaki igazgató,
Bálint György, műszaki igazgatóhelyettes,
a fentiek távollétében
Mogyorósi János informatikai Igazgató
Czinderi Gábor, műszaki igazgató,
Mogyorósi János, informatikai igazgató,
a fentiek távollétében
Bálint György, műszaki igazgatóhelyettes
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes,
Skaliczky Andrea, jogi és közbeszerzési
igazgató

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
K2SZ01*, K2SZ02*

K3SZ01*

K4SZ01*, K4SZ02*

K5SZ01*

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
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6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a

munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.9. OKTATÁST, KUTATÁST TÁMOGATÓ KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. Az oktatást, kutatást támogató központi szervezeti egységek költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek
felett az igazgatók, és egyéb vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási
jogukat az 1. pont szerinti hatáskörrel bíró vezetővel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott
munkavállalóval együttesen gyakorolhatják, kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott
önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 2. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Költséghely meghatározása
Szervezeti
Kötelezettségvállaló
(* jelöli a tetszőleges
egység/tevékenység
folytatást)
Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív
Adminisztratív Igazgatóság
T1SZ*
igazgató
Szabó Lajos György, mb. oktatási
Központi Tanulmányi
rektorhelyettes, Farkas Beáta,
T2SZ*
Igazgatóság
tanulmányi igazgató
T3SZ*
Nemzetközi és Innovációs
Kovács István Vilmos, nemzetközi és
T3KE*
Igazgatóság
innovációs igazgató
T3ES*
Kutatásfejlesztési Igazgatóság Cser Erika, kutatásfejlesztési igazgató T4SZ*
Igazság Arnold, mb. kommunikációs
Kommunikációs Igazgatóság
T5SZ*
igazgató
T6SZ*,
Stratégiai és Minőségfejlesztési
Barta Márton, stratégiai igazgató
T6ES*
Igazgatóság
T6ET*
Egyetemi Könyvtár,
Nagy Zsuzsanna, főigazgató, Hoffer
T7SZ01*
Székesfehérvári Könyvtár
Ágnes, főigazgató-helyettes
T7SZ02*
4. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
5. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.10. KÖZGÁZ CAMPUS IGAZGATÓSÁG (KCI)

1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Közgáz Campus Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek nyilvántartott pénzügyi keretei felett (az EIIR
rendszerben C1* költséghelyek):
Tiringer Ákos, campus igazgató
és/vagy
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
az igazgató hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező
beosztott munkavállalójával együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A Közgáz Campus Igazgatóság költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett egyéb vezetők
kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetőkkel, illetve a hatáskörrel rendelkező saját beosztott munkavállalóval együttesen gyakorolhatják,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4.

Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 3. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Költséghely meghatározása
Szervezeti
Kötelezettségvállaló
(* jelöli a tetszőleges
egység/tevékenység
folytatást)
KCI Testnevelési és
Vladár Csaba, TSK vezető
C1TE*
Sportközpont

5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.11. SZÉKESFEHÉRVÁRI CAMPUS IGAZGATÓSÁG (SZCI)
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Székesfehérvári Campus Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek nyilvántartott pénzügyi keretei felett
(az EIIR rendszerben C2* költséghelyek):
Horváth Béla, campus igazgató
és/vagy
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
az igazgató hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező
beosztott munkavállalójával együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal,
kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
4. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.12. HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat gazdálkodási és működési költséghelyein nyilvántartott pénzügyi
keretek felett (az EIIR rendszerben HAHO* költséghelyek):
Tiringer Ákos, campus igazgató
a hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező beosztott
munkavállalójával együttesen rendelkeznek kötelezettségvállalási joggal, kivéve a
Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat költséghelyén nyilvántartott pénzügyi keretek felett egyéb
vezetők kötelezettségvállalási jogot kaphatnak, mely kötelezettségvállalási jogukat a 2. pontban nevesített
vezetővel, illetve a hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalójával együttesen gyakorolhatják, kivéve a
Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
4. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 3. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Költséghely meghatározása
Szervezeti
Kötelezettségvállaló
(* jelöli a tetszőleges
egység/tevékenység
folytatást)
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános
Hallgatói Önkormányzat
HAHO*
rektorhelyettes
Vastag Gyula mb. tudományos
Doktorandusz Önkormányzat
HADO*
rektorhelyettes
5. A fenti pontok szerint kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti
egységek pályázatai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is – a fentiek szerinti együttes
– kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek (a fentiekben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti
egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású projektek tekintetében).
6. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.13. Hallgatói Előirányzatok
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
A fennálló jogával párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. A Hallgatói előirányzatok pénzügyi kereteit nyilvántartó költséghelyek felett (az EIIR rendszerben HAHE*
költséghelyek) a táblázatban meghatározott hatáskörrel rendelkező vezetők a közvetlen beosztott
vezetőikkel, illetve a hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek
kötelezettségvállalási joggal, kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási
jogosítványok esetét.
3. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 2. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Hallgatói előirányzatok
(ösztöndíjak)
Lakhatási támogatás
költséghelyen szakkollégiumok
elhelyezkedésének bérleti díja
PhD ösztöndíj
Stipendium Hungaricum
ösztöndíj

Kötelezettségvállaló

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)

Szabó Lajos György, mb. oktatási
rektorhelyettes és/vagy Farkas Beáta,
tanulmányi igazgató

HAHE* kivéve a táblázatban
szereplő további költséghelyek

Vastag Gyula, mb. tudományos
rektorhelyettes

HAHE99301T

Michalkó Gábor, főigazgató
Kovács István Vilmos, nemzetközi és
innovációs igazgató

HAHE99302T
HAHE99310T

4. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B.14. EGYETEMI KÖZPONTI FELADATOK, ALAPOK, TARTALÉKOK, BERUHÁZÁS
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogukkal párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálják.
2. Az alábbi költséghelyeken nyilvántartott pénzügyi keretek felett (az EIIR rendszerben IS* és BE*
költséghelyek) az alábbi táblázat szerinti kötelezettségvállalók a hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott
vezetőikkel, illetve a hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalóikkal együttesen rendelkeznek
kötelezettségvállalási joggal, kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási
jogosítványok esetét.
3. Az alábbi hatáskörrel rendelkező vezető(k) rendelkeznek a 2. pontban foglaltak szerinti kötelezettségvállalási
joggal:
Szervezeti
egység/tevékenység
Belföldi tagsági díjak

Nemzetközi tagdíjak

Egyetemi kommunikációs
költségek
Segélyek
Saját halottak
Esélyegyenlőség
Kutatói Kiválósági Díjak
Kp-i kitűntetések, érmek,
okl.
Szakszervezeti Bizottság
Működéshez kapcsolódó
hallgatói
munkaszerződés

Kötelezettségvállaló
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Vastag Gyula, mb. tudományos rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy
Kovács István Vilmos, nemzetközi és innovációs
igazgató
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy
Igazság Arnold, mb. kommunikációs igazgató
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Czinderi Gábor kancellár helyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Szabó Lajos György, mb. oktatási
rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Vastag Gyula, mb. tudományos rektorhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
Szabó Lajos György, mb. oktatási rektorhelyettes
és/vagy Farkas Beáta tanulmányi igazgató
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(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
ISAF01300K

ISAF01301K

ISAF01302K
ISAF01304K
ISAF01305K
ISAF01306K
ISAF01309K
ISAF01310K
ISAF01319K
ISAF01318K
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Szervezeti
egység/tevékenység
Üzemi Tanács
Közgáz 100
ünnepségsorozat

Kötelezettségvállaló
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy Czinderi Gábor, kancellárhelyettes
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
és/vagy
Barta Márton, stratégiai igazgató

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
ISAF01320K
ISAF01324K

Egyéb támogatások – Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
ISET01*
MNB
és/vagy Vastag Gyula, mb. tudományos rektorhelyettes
Egyéb támogatások –
Szántó Zoltán Oszkár, mb. általános rektorhelyettes
Afgán
ISET03*
és/vagy Szabó Lajos György, mb. oktatási rektorhelyettes
hallgatók
Tűzvédelem

Czinderi Gábor, műszaki igazgató és/vagy
Bálint György, műszaki igazgatóhelyettes

ISAF01303K

Egységes
Intézményirányítási
Rendszer

Such Ildikó, gazdasági igazgató és/vagy Ádám Éva,
gazdasági igazgatóhelyettes

ISAF01307K

Egyetemi Jogtár
Kp-i közbeszerzés
költségei
Perekhez,
végrehajtáshoz,
kapcsolódó költségek
Hitelesítési közjegyzői
díjak
Késedelmi kamat
Bankköltség és
Postaköltség
Oktatási Hivatalnak
fiz.ig.szolg.díjak

Czinderi Gábor, kancellárhelyettes és/vagy Skaliczky
Andrea, jogi és közbeszerzési igazgató
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes és/vagy Skaliczky
Andrea, jogi és közbeszerzési igazgató
Czinderi Gábor, kancellárhelyettes és/vagy Skaliczky
Andrea, jogi és közbeszerzési igazgató
Czinderi Gábor kancellárhelyettes és/vagy SárköziKerezsi Marica, adminisztratív igazgató
Such Ildikó, gazdasági igazgató és/vagy Ádám Éva,
gazdasági igazgatóhelyettes
Such Ildikó, gazdasági igazgató és/vagy Ádám Éva,
gazdasági igazgatóhelyettes
Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív igazgató és/vagy
Bíró Barbara adminisztratív igazgató helyettes

ISAF01308K
ISAF01312K
ISAF01311K
ISAF01313K
ISAF01314K
ISAF01315K
ISAF01316K

Beruházások, felújítások

Czinderi Gábor, műszaki igazgató és/vagy Bálint György,
műszaki igazgatóhelyettes

BEEP*
BEEG* kivéve
BEEG01300T
BEEG01301T
BEEG01302T és
BEEG01307T költséghelyek

Informatikai és
oktatástechnológiai
beruházás

Mogyorósi János, informatikai igazgató és/vagy Czinderi
Gábor, műszaki igazgató és/vagy Bálint György műszaki
igazgatóhelyettes

BEEG01300T
BEEG01302T
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Szervezeti
egység/tevékenység
Diplomaosztó
rendezvény

Kötelezettségvállaló
Czinderi Gábor, műszaki igazgató és/vagy Tiringer Ákos,
Közgáz Campus igazgató és/vagy Bálint György műszaki
igazgatóhelyettes

Költséghely meghatározása
(* jelöli a tetszőleges
folytatást)
BEEG01307T

4. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló együttes utasításban meghatározottak szerint lehet.
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B. 15. A BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI IRODA FELADATKÖRÉBEN ELLÁTANDÓ - BESZERZÉSI
MUNKAKÖRHÖZ ÉS FELADATKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ – KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI JOG GYAKORLÓJA
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMSZ-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői
hatáskörében saját jogon kötelezettségvállaló:
Pavlik Lívia, kancellár
A fennálló jogával párhuzamosan a kötelezettségvállalási jogot az alábbiak szerint delegálja.
2. A Kötelezettségvállalási Szabályzat 5. § (1) bekezdés c) ii. és iii. pontok alatt meghatározott működési és
felhalmozási célú kötelezettségvállalások központosított beszerzési folyamat keretében valósulnak meg.
3. Az előző pontban meghatározott körbe tartozó kötelezettségvállalások megvalósulásához szükséges, a
Kötelezettségvállalási Szabályzat 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési munkakörhöz vagy
feladatkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik
3.1. B.1. fejezet 5. pontjában meghatározott érték korlátozások mellett minden beszerzés tekintetében
Czinderi Gábor műszaki igazgató vagy Bálint György műszaki igazgató helyettes, valamint távollétükben
Mogyorósi János informatikai igazgató a hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőivel, illetve a
hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalójával együttesen, kivéve a Kötelezettségvállalási
Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
3.2. B.1. fejezet 5. pontjában meghatározott érték korlátozások mellett az informatikai eszköz vagy
szolgáltatás beszerzése esetén Czinderi Gábor műszaki igazgató vagy Mogyorósi János informatikai
igazgató, távollétükben Bálint György műszaki igazgatóhelyettes a hatáskörrel rendelkező közvetlen
beosztott vezetőivel, illetve a hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalójával együttesen, kivéve a
Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló aláírási jogosítványok esetét.
Jelen utasítás kiadásával egyidejűleg a tárgyban kiadott 21/2018. (V. 9.) számú rektori-kancellári együttes
utasítás hatályát veszíti.

Készítette:

Such Ildikó, gazdasági igazgató

2019. augusztus 9.

Ellenőrizte:

Skaliczky Andrea, jogi és közbeszerzési
igazgató

2019. augusztus 9.

Előterjesztő: Pavlik Lívia, kancellár

2019. augusztus 9.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2019. augusztus 13.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív
igazgató

2019. augusztus 13.

P.H.
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2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

1. számú melléklet:
Javaslat kötelezettségvállalási jog delegálására
Alulírott, ....................................................................... (név és beosztás) kérem, hogy ...................................... -t a
(szervezeti egység, költséghely) terhére kötelezettségvállalási jogkörrel felruházni szíveskedjenek.
................................................................
szervezeti egység vezetője
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felhatalmazni kívánt személy nyilatkozattétele
Alulírott, ......................................................................................... (név és beosztás) nyilatkozom, hogy vagyonnyilatkozattételi kötelezettségemnek eleget tettem és aláírásmintámat leadtam a Humánerőforrás Iroda képviselőjének.
................................................................
felhatalmazni kívánt személy

.....................................................................
Humánerőforrás Iroda képviselője

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rektori/Elnöki/Kancellári megbízás kötelezettségvállalási jog gyakorlására
................................................................... (név és beosztás) munkavállalót a fentiekben foglalt pénzügyi keretek terhére a
jogszabály szerint általunk gyakorolt kötelezettségvállalási joggal felruházzuk.
………………………………….

…………………………………

…………………………………

Dr. Lánczi András

Dr. Anthony Radev

Dr. Pavlik Lívia

rektor

elnök

kancellár

dátum:
dátum:
dátum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gazdasági Igazgatóság
Alulírott, ................................................................(név és beosztás) nyilatkozom, hogy fent nevezett kötelezettségvállalási
jogát a nyilvántartásba rögzítettem.
…………………………………………….
Gazdasági Igazgatóság ügyintézője
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2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

2. számú melléklet:
Javaslat kötelezettségvállalási jog visszavonására
Alulírott, ....................................................................... (név és beosztás) kérem, hogy ...................................... a
(szervezeti egység, költséghely) terhére adott kötelezettségvállalási jogát visszavonni szíveskedjenek.

................................................................
szervezeti egység vezetője
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rektori/Elnöki/Kancellári döntés kötelezettségvállalási jog visszavonásáról
................................................................... (név és beosztás) munkavállalótól a fentiekben foglalt pénzügyi keretek terhére
adott, általunk delegált kötelezettségvállalási jogot visszavonjuk.
………………………………….

…………………………………

…………………………………

Dr. Lánczi András

Dr. Anthony Radev

Dr. Pavlik Lívia

rektor

elnök

kancellár

dátum:
dátum:
dátum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tudomásulvétel
Alulírott, ......................................................................................... (név és beosztás) nyilatkozom, hogy
kötelezettségvállalási jogom visszavonását tudomásul veszem.

................................................................
aláírás
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gazdasági Igazgatóság
Alulírott, ................................................................(név és beosztás) nyilatkozom, hogy fent nevezett kötelezettségvállalási
jogát a nyilvántartásból töröltem.

…………………………………………….
Gazdasági Igazgatóság ügyintézője

- 28 -

2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

3. számú melléklet:
Intézkedés kötelezettségvállalási jog delegálásáról
................................................................... (név és beosztás) munkavállaló részére a jogszabály szerint általunk gyakorolt
kötelezettségvállalási jogot delegáljuk a …………………………………………… (szervezeti egység, költséghely) terhére.

………………………………….

…………………………………

…………………………………

Dr. Lánczi András

Dr. Anthony Radev

Dr. Pavlik Lívia

rektor

elnök

kancellár

dátum:

dátum:

dátum:

Felhatalmazni kívánt személy nyilatkozattétele
Alulírott, .……………………………………………………… (név és beosztás) nyilatkozom, hogy vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségemnek eleget tettem és aláírásmintámat leadtam a Humánerőforrás Iroda képviselőjének.
................................................................
felhatalmazni kívánt személy

.....................................................................
Humánerőforrás Iroda képviselője

Gazdasági Igazgatóság
Alulírott, ................................................................(név és beosztás) nyilatkozom, hogy fent nevezett kötelezettségvállalási
jogát a nyilvántartásban rögzítettem.
…………………………………………….
Gazdasági Igazgatóság ügyintézője
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2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

4. számú melléklet:
Intézkedés kötelezettségvállalási jog visszavonásáról
…………………………………………..……………………………………………………..(név és beosztás) munkavállalótól a
………………………………………………………. (szervezeti egység,
költséghely) terhére az általunk delegált
kötelezettségvállalási jogot visszavonjuk.
………………………………….

…………………………………

…………………………………

Dr. Lánczi András

Dr. Anthony Radev

Dr. Pavlik Lívia

rektor

elnök

kancellár

dátum:

dátum:

dátum:

Tudomásulvétel
Alulírott, .……………………………………………………… (név és beosztás) nyilatkozom, hogy kötelezettségvállalási
jogom visszavonását tudomásul veszem.
……………………………………………………………
aláírás

Gazdasági Igazgatóság
Alulírott, ……………………………………………(név és beosztás) nyilatkozom, hogy fent nevezett kötelezettségvállalási
jogát a nyilvántartásból töröltem.

…………………………………………….
Gazdasági Igazgatóság ügyintézője
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2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

5/A. számú melléklet:
Meghatalmazás teljesítés igazolására
Alulírott
…………………………………………..……………………………………………………..(név
és
beosztás)
kötelezettségvállalási joggal rendelkező kötelezettségvállalóként ezúton
meghatalmazom
a ………………………………………………………. (név, szervezeti egység) munkavállalót, hogy a kötelezettségvállalási jog
gyakorlásáról szóló Elnöki Testületi utasítás 3.3.2. pontjában leírtak szerint a 3.4.1. pontban meghatározott teljesítésigazoló
dokumentumon a teljesítést igazolja a kötelezettségvállalási jogkörömbe tartozó pénzügyi keretek terhére megvalósuló
kötelezettségvállalások tekintetében.
Jelen meghatalmazás megszűnik a meghatalmazás visszavonásával, vagy automatikusan a kötelezettségvállaló
kötelezettségvállalási joga megszűnésével.
Budapest, ………………………………
Meghatalmazó kötelezettségvállaló

Meghatalmazott teljesítésigazoló

név: ………………………..

név: ………………………..

aláírás: ………………………….

aláírás:…………………………….
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2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás

5/B. számú melléklet:
Teljesítés igazolására vonatkozó meghatalmazás
Alulírott
…………………………………………..……………………………………………………..(név
kötelezettségvállalási joggal rendelkező kötelezettségvállaló a mai napon

és

beosztás)

visszavonom meghatalmazásomat
amely alapján
………………………………………………………. (név, szervezeti egység) munkavállaló a
kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról szóló Elnöki Testületi utasítás 3.3.2. pontjában leírtak szerint a 3.4.1. pontban
meghatározott teljesítésigazoló dokumentumon a teljesítés igazolására jogosult volt a kötelezettségvállalási jogkörömbe
tartozó pénzügyi keretek terhére megvalósuló kötelezettségvállalások tekintetében.
Budapest, ………………………………
Meghatalmazó kötelezettségvállaló

Korábbi Meghatalmazott teljesítésigazoló

név: ………………………..

név: ………………………..

aláírás: ………………………….

aláírás:…………………………….
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