ELNÖKI TESTÜLET

2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a kötelezettségvállalási jog gyakorlásáról
[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 5/2020. (I. 21.); 6/2020. (I. 24.); 9/2020. (II. 27.); 10/2020. (III.

3.); 17/2020. (III. 11.); 21/2020. (III. 19.); 22/2020. (III. 23.); 23/2020. (III. 24.); 24/2020. (III. 27.), 28/2020. (IV.
23.); 35/2020. (V. 25.) számú Elnöki Testületi rendelkezéssel]
A 2011. évi nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben, a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Alapító
Okiratában, valamint Szervezeti és Működési Rendjében (továbbiakban: SZMR) foglaltak alapján az Egyetemen a
kötelezettségvállalási jog gyakorlását jelen rendelkezés hatályba lépésének napjától visszavonásig az alábbiak szerint
rendeljük el:

A. Definíciók a kapcsolódó jogszabályok és szabályzatok alapján
1. Kötelezettségvállalási jog
1.1. Kötelezettségvállalás: az Egyetem, mint jogi személy által szabályszerűen megtett jognyilatkozat függetlenül
attól, hogy az pénzügyi kihatással jár-e.
1.2. Pénzügyi kötelezettségvállalás:
1.2.1. 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 (munkaszerződés, megbízási
szerződés, stb.), a termékek beszerzését és szolgáltatások igénybevételét célzó szerződések,
megrendelések.
1.2.2. a bevételek megszerzésére irányuló szabályszerűen megtett jognyilatkozat, így különösen az Egyetem által
nyújtott szolgáltatásokról, termékértékesítésről szóló szerződések, támogatási, együttműködési
megállapodások.
1.3. „Négy szem” elve1: az SZMR 4.§ (13) bekezdése értelmében a kötelezettségvállalást harmadik fél irányába a
jelen rendelkezés szerint a hatáskörében eljáró kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezető (első helyen aláíró) a
kötelezettségvállalás tárgya szempontjából hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőjével, vagy közvetlen
beosztott munkavállalója (második helyen aláíró) együttes aláírásával jogosult gyakorolni azzal, hogy a pénzügyi
kihatással együtt járó kötelezettségvállalás esetén az Egyetem által elfogadott költségvetés keretei között köteles
eljárni. Az első helyen aláíró és a második helyen aláíró felelőssége a kötelezettségvállalás szakmai tartalmára és
szabályszerűségére egyaránt kiterjed azzal az eltéréssel, hogy a delegált jogkörben kötelezettségvállaló személy által
kijelölt, jelen rendelkezésben nem nevesített második helyen aláíró nem felel a kötelezettségvállalás
gazdaságosságáért és a pénzügyi keretek betartásáért.
1.4. A második helyen aláíró személyéről – amennyiben nincs jelen rendelkezésben kötelezettségvállalóként
nevesítve – az első helyen aláíró köteles rendelkezni jelen rendelkezés 5/A. számú mellékletében található
formanyomtatványon. A második helyi aláírási jog megszűnik az 5/B. számú melléklet szerinti visszavonással, vagy
automatikusan a meghatalmazást kiadó kötelezettségvállaló kötelezettségvállalási jogának megszűnésével.

Belső engedélyezési folyamat dokumentumain elegendő a kötelezettségvállalást első helyen aláíró vezető aláírása (pl.
szerződéskötési adatlap, szerződéskísérő lap, belső megrendelő-átterhelő)
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1.5. 2 A hallgatói képzési és szakmai gyakorlatra szóló szerződések, valamint Stipendium Hungarcium
Ösztöndíjprogram hallgatói ösztöndíjszerződései, továbbá duális képzési megállapodások esetében a képzési
programokért felelős dékán második helyi aláírónak a Hallgatói Szolgáltatások vezetőjével egyeztetve megbízhatja a
Hallgatói Szolgáltatások hatáskörrel rendelkező munkavállalóját.
1.6. A hallgatókkal kapcsolatos nem pénzügyi kötelezettségvállalások vonatkozásában jelen rendelkezésben
foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a Hallgatói Követelményrendszer eltérően nem rendelkezik.
2. Pénzügyi ellenjegyzési jog
2.1. Az SZMR 4.§ (13) bekezdése értelmében a harmadik felekkel szembeni pénzügyi kötelezettségvállaláshoz a
kancellár – vagy az ott kapott felhatalmazás alapján az általa kijelölt, szakmai előfeltételeket teljesítő munkavállaló
– pénzügyi ellenjegyzése szükséges, amely a kötelezettségvállaláshoz szükséges számviteli és adó szempontú
jóváhagyást, illetve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását igazolja, amely a szabályos kötelezettségvállalás
feltétele. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult munkavállalók köréről a kancellár hivatalos tájékoztatást ad ki.
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 4/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 a 4/A. melléklettel meghatalmazott teljesítésigazoló ezen jogosultsága megszűnik a 4/B
melléklet szerinti visszavonással, vagy automatikusan a meghatalmazást kiadó kötelezettségvállaló
kötelezettségvállalási jogának megszűnésével.
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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.
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. A négy szem elve érvényesítése során
a delegált jogkörben kötelezettségvállaló személy által kijelölt, jelen rendelkezésben nem nevesített második
helyen aláíró munkavállaló nem felel a kötelezettségvállalás gazdaságosságáért és a pénzügyi keretek
betartásáért, így pénzeszközök fölött nem rendelkezik, vagyonnyilatkozat tételére nem köteles, azonban
aláírásmintájukat a Bér- és Munkaügyön kötelesek leadni.
4.4. A kötelezettségvállalók az aláírás mintát a vagyonnyilatkozat-tétel leadásával egy időben kötelesek a Bér és
Munkaügyön elkészíteni. A Bér- és Munkaügy két munkatársa aláírásával igazolja az aláírás hitelességét, és az
aláírás mintát a Pénzügyre köteles megküldeni nyilvántartásra. A pénzügyi ellenjegyzők a jog átruházásáról szóló
kancellári meghatalmazás elfogadásával egyidőben a Pénzügyön kötelesek az aláírásmintájukat elkészíteni,
amelynek során a Pénzügy két munkatársa aláírásával igazolja az aláírás hitelességét.
4.5. A Pénzügy 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 tesz javaslatot a rektornak, az elnöknek és a kancellárnak, amely az érintett pénzügyi
keretet kezeli. A folyamatot jelen rendelkezés 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 rendelkezésközvetlenül szabályozza
azáltal, hogy nevesíti a kötelezettségvállaló személyét.
5.3. A pályázatok és az egyéb önálló elszámolású projektek esetében 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 (EIIR-SAP)
rögzítésre kerül.
5.5. A kötelezettségvállalási jog delegálásának módja és folyamata az alábbi mellékletek szerint történik:
2/A. számú melléklet: Javaslat kötelezettségvállalási jog delegálására (felettes szervezeti egység vezetője
javaslatára)
3/A. számú melléklet: Intézkedés kötelezettségvállalási jog delegálásáról (rektori/elnöki/kancellári saját
hatáskörben)

-3-

2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
Rektor/Elnök/Kancellár saját hatáskörben
vagy
Szervezeti egység vezetője javaslatára
2/A. vagy 3/A. melléklet

Kötelezettségvállalásra felhatalmazni kívánt
személy
Vagyonnyilatkozat/Aláírás minta

Bér- és Munkaügyi Csoport
Vagyonnyilatkozat-tétel igazolása/Aláírás minta
továbbítása a Pénzügyre

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

Pénzügy
Jelen rendelkezésmódosítása, 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 saját hatáskörben jogosult, illetve a
kötelezettségvállalási jog visszavonására javaslatot tehet annak az egyetemi szervezeti egységnek a vezetője,
akihez a változással érintett pénzügyi keret tartozik.
6.2. A kötelezettségvállalási jog visszavonásának módja és folyamata a mellékletek alkalmazásával az alábbi
eljárásban történik:
2/B. számú melléklet: Javaslat kötelezettségvállalási jog visszavonására (felettes szervezeti egység vezetője
javaslatára)
3/B. számú melléklet: Intézkedés kötelezettségvállalási jog visszavonásáról (rektori/elnöki/kancellári saját
hatáskörben)
Rektor/Elnök/Kancellár saját hatáskörben vagy
Szervezeti egység vezetője javaslatára
Döntés a delegálás visszavonásáról
2/B. vagy 3/B. melléklet

Kötelezettségvállaló felé tájékoztatás a
jog visszavonásáról

Pénzügy
Jelen rendelkezésmódosítása, intézkedés a rendelkezés
módosításának kiadásáról, a kötelezettségvállaló törlése az EIIRSAP rendszerből

-4-

2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
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. Gazdaság- és Közpolitika Intézet összes költséghelye: D01*
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B. Kötelezettségvállalási jog delegálásának általános szabályai
1. Az Egyetemen az Alapító Okirat alapján az SZMR-ben meghatározott feladatok tekintetében vezetői hatáskörében
saját jogon kötelezettségvállaló:
Lánczi András, rektor
Anthony Radev, elnök
Pavlik Lívia, kancellár
2. A jog gyakorlásának módja:


az ügyben hatáskörrel rendelkező vezető a másik két vezető valamelyikével, vagy



a hatáskörrel rendelkező közvetlen beosztott vezetőikkel, vagy



a hatáskörrel rendelkező beosztott munkavállalóikkal

együttesen jogosultak a kötelezettségvállalásra, kivéve a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározott önálló
aláírási jogosítványok esetét.
3. A munkáltatói jogkörbe tartozó személyi jellegű kötelezettségek esetében kötelezettséget vállalni kizárólag a
munkáltatói jogkörről szóló Elnöki Testületi rendelkezésben meghatározott személy aláírásával együttesen lehet (oneover-one elve).
4. Az SZMR 4.§ (16) bekezdése értelmében, amennyiben jogszabály nem zárja ki, az egyetemi szabályzatokban és
rendelkezések keretében meghatározott hatáskörök az adott szabályozóban meghatározott körben állandó,
ideiglenesen vagy eseti jelleggel írásban átruházhatók. Az átruházott hatáskör tovább nem delegálható.
5. A rektor, az elnök és a kancellár élve a 4. pontban foglalt jogával, a jelen rendelkezés keretében delegálja a
kötelezettségvállalás jogát az rendelkezés 1. számú mellékletében meghatározott személyi kör részére.
6. A rektor, az elnök és a kancellár által delegált kötelezettségvállalások értékhatára:
6.1. Jelen rendelkezés B. pontja értelmében a delegált kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők a
kötelezettségvállalási jogukat nettó 50 millió forint értékhatárig gyakorolhatják, ahol a kötelezettségvállalás értékét
a Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.
6.2. Az SZMR 11.§ (3) b) pontjában 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 meghaladja a nettó 100 millió forintos értékhatárt. A
kötelezettségvállalás értékét a Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.
6.3. Az SZMR 11.§ (3) c) pontjában foglaltaknak megfelelően a három éven túlnyúló és 50 millió forint együttes értéket
meghaladó kötelezettségvállalásokhoz az Elnöki Testület előzetes jóváhagyása szükséges.
7. A delegált kötelezettségvállalási joggal rendelkező vezetők az általuk irányított szervezeti egységek pályázatai,
támogatásai, valamint egyéb önálló elszámolású projektjei tekintetében is kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek
(a mellékletben megjelölt költséghellyel azonos szervezeti egységhez kapcsolódó pályázatok és önálló elszámolású
projektek tekintetében).
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C. Egyéb rendelkezések
1. Jelen rendelkezés kiadásával egyidejűleg a tárgyban kiadott 2/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás hatályát
veszíti.
2. A 2019. őszi félévére kötött azon szerződések esetében, melyek teljesítése jelentős részt a 2019. évet érintette, a
teljesítésigazoló az érintett költséghely 2019. december 31-én hatályba lévő Elnöki Testületi utasításban rögzített
kötelezettségvállalója.

Készítette:

Such Ildikó, pénzügyi vezető

2020. január 8.

Ellenőrizte:

Pavlik Lívia, kancellár

2020. január 9.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. január 9.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási és
szabályozási vezető

2020. január 9.

P.H.
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2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés

1. számú melléklet
A. Rektori szervezet3 4
A rektor saját hatáskörében, továbbá az elnök és a kancellár által átruházott – tovább nem delegálható – hatáskörben a
rektori szervezet minden költséghelyén kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
A további vezetők a rektor vagy az elnök vagy a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják – tovább nem
delegálható módon – a saját hatáskörük ellátása érdekében a kötelezettségvállalási jogokat az alábbiak szerint:
Szervezet/Költséghely
megnevezése 2

Rektori szervezet
Oktatási rektorhelyettes-Programmenedzsment
Akadémiai műhelyekért felelő rektorhelyettes - Akadémiai
menedzsment
Kutatási rektorhelyettes - Kutatási menedzsment

R5*

Mike Károly

R4*

Alapképzési szak-portfólióért felelős Programigazgatóság

SBA*

Mesterképzési szak-portfólióért felelős Programigazgatóság

SMA*

Glasgow-i képzés MA (IMRCEES) nappali angol
Executive degree programokért és szakirányú
továbbképzésekért felelős Programigazgatóság

SMA0112114

Corvinus Doktori Iskolák

SDR*

Székesfehérvári Campus Akadémiai ügyek

K350SZ001K

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program

PER611*

Tématerületi Kiválósági Program
Corvinus Institute for Advanced
Studies
Kutatóközpontok
Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont
Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Informatika Intézet
Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Közgazdaságtan Intézet

PER612*

Cser Erika és/vagy Vastag Gyula

R61*

Vastag Gyula

R62*

Szabó László és/vagy Vastag Gyula

D01*
D02*

Hajnal György és/vagy Mike Károly
Kő Andrea és/vagy Mike Károly

D03*

Aczél Petra és/vagy Mike Károly

D04*

Major Klára és/vagy Mike Károly
Gyulavári Tamás és/vagy Mike
Károly
Ágoston Kolos Csaba és/vagy Mike
Károly
Csicsmann László és/vagy Mike
Károly

Intézetek

Kompetencia Központ

4

Delegált jogkörben
kötelezettségvállaló (első helyen
aláíró)
Lánczi András
Szabó Lajos György

Vastag Gyula
Szántó Richárd és/vagy Szabó Lajos
György
Habis Helga és/vagy Szabó Lajos
György
Csicsmann László
Fehér Péter és/vagy Szabó Lajos
György
Michalkó Gábor és/vagy Vastag
Gyula
Mezőszentgyörgyi Dávid és/vagy
Horváth Béla
Cser Erika és/vagy Vastag Gyula

SEP*

Marketing Intézet

3

Szervezet /
Költséghely
kódja
R1*
R2*

D05*

Matematika és Statisztikai
Modellezés Intézet
Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet
Vállalatgazdaságtan Intézet

D06*
D07*
D08*

Lukács János és/vagy Mike Károly

D09*

Czakó Erzsébet és/vagy Mike Károly

Vállalkozásfejlesztés Intézet

D10*

Virág Miklós és/vagy Mike Károly

Vezetéstudomány Intézet
Idegennyelvi Oktató- és
Kutatóközpont
Corvinus Nyelvvizsgaközpont
Tanárképző és Digitális Tanulási
Központ
Testnevelési és Sportközpont

D11*

Drótos György és/vagy Mike Károly

M01*

Dobos Ágota és/vagy Mike Károly

M02*

Erdei József és/vagy Mike Károly

M03*

Bodnár Éva és/vagy Mike Károly

M04*

Vladár Csaba és/vagy Mike Károly

Módosította: 22/2020. (II. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
Módosította: 35/2020. (V. 25.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
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Második
helyen
aláíró

A második helyi aláíró személyéről a kötelezettségvállaló jogosult rendelkezni.

Szervezet/Költséghely
megnevezése 1
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Szakkollégiumok

M05*

Egyetemi Könyvtár

M06*

Mike Károly
Nagy Zsuzsanna és/vagy Vastag
Gyula

B. Elnöki szervezet5 6 7
Az elnök saját hatáskörében, továbbá a kancellár által átruházott – tovább nem delegálható – hatáskörben az elnöki
szervezet minden költséghelyén kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
A további vezetők az elnök vagy a rektor vagy a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják –tovább nem
delegálható módon – a saját hatáskörük ellátása érdekében a kötelezettségvállalási jogokat az alábbiak szerint:
Szervezet /
Költséghely kódja

Elnöki szervezet
Hallgatói Szolgáltatások
Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk

E01*
E02*
E03*

HR

E04*

Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
Kommunikáció

E05*
E06*

Delegált jogkörben
kötelezettségvállaló
(első helyen aláíró)
Anthony Radev
Major Péter
Zoltayné Paprika Zita
Csentericsné Arnold
Zsuzsanna
Stukovszky Tamás
Apáti-Tóth Kata

Második helyi
aláíró

A második helyi aláíró
személyéről a
kötelezettség-vállaló
jogosult rendelkezni.

Szervezet/Költséghely megnevezése 1

C. Kancellári szervezet
A kancellár saját hatáskörében, továbbá az elnök által átruházott – tovább nem delegálható – hatáskörben a kancellári
szervezet minden költséghelyén kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
A további vezetők a kancellár vagy az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolják –tovább nem delegálható módon –
a saját hatáskörük ellátása érdekében a kötelezettségvállalási jogokat az alábbiak szerint:
Szervezet/Költséghely
megnevezése 2

Kancellári szervezet
Pénzügy

K1*
Pénzügy (kivéve Pályázati
Projektmenedzsment)
Pályázati
Projektmenedzsment
Infrastruktúrális
Szolgáltatások
Beszerzés és Logisztika

Infrastruktúrális
Szolgáltatások

Szervezet /
Költséghely
kódja

Létesítményműködtetés
Informatika
Közgáz Campus
Székesfehérvári Campus
(kivéve: Akadémiai ügyek)

Delegált jogkörben
kötelezettségvállaló (első
helyen aláíró)
Pavlik Lívia és/vagy Czinderi
Gábor

K2* kivéve
Such Ildikó és/vagy Ádám Éva
K2SZ02002K
K2SZ02002K Cser Erika és/vagy Such Ildikó
Czinderi Gábor és/vagy Bálint
György
Czinderi Gábor és/vagy Bálint
K31*
György
Czinderi Gábor és/vagy Bálint
K32*
György
Mogyorósi János és/vagy
K33*
Czinderi Gábor
Tiringer Ákos és/vagy Czinderi
K34*
Gábor
K35* kivéve Horváth Béla és/vagy Czinderi
K350SZ001K Gábor
K3*

Módosította: 5/2020. (I. 21.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
Módosította: 6/2020. (I. 24.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
7 Módosította: 24/2020. (III. 27.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
5
6
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Második
helyi aláíró

A második helyi aláíró személyéről a
kötelezettségvállaló jogosult rendelkezni.

Szervezet/Költséghely
megnevezése 1
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Gazdasági és jogi
K50*
Szolgáltatások
Felsőoktatási Jogi
K51*
Szolgáltatások
Igazgatási és Szabályozási
K52*
Jogi Szolgáltatások
K6*

Jogi Szolgáltatások

Belső Ellenőrzés

Skaliczky Andrea és/vagy
Czinderi Gábor
Bíró Barbara és/vagy SárköziKerezsi Marica
Sárközi-Kerezsi Marica és/vagy
Bíró Barbara
Czinderi Gábor

D. Hallgatói juttatások8 9 10
A rektor saját hatáskörében, továbbá az elnök és a kancellár által átruházott – tovább nem delegálható – hatáskörben a
Hallgatói juttatások minden költséghelyén kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
A további vezetők a rektor vagy az elnök vagy a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják – tovább nem
delegálható módon – a saját hatáskörük ellátása érdekében a kötelezettségvállalási jogokat az alábbiak szerint:

Hallgatói Önkormányzat
Doktorandusz Önkormányzat
Hallgatói ösztöndíjak (kivéve: Phd ösztöndíj és
Stipendium Hungaricum ösztöndíjak)
Phd ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíjak 1
Tanulmányi ösztöndíjak 2
Egyetemi szociális ösztöndíj
Stipendium Hungaricum ösztöndíjak

Delegált jogkörben
Szervezet /
Második
kötelezettségvállaló (első helyen
Költséghely kódja
helyi aláíró
aláíró)
Szabó Lajos György és/vagy
HAHO*
Tiringer Ákos
HADO*
Michalkó Gábor
HAHE* kivéve
Szabó Lajos György
HAHE990002T
HAHE990002T
Michalkó Gábor
HAHE99000T
HAHE98012T
Major Péter
HAHE99004T
Szántó Richárd, Habis Helga,
HAHE99010T
Fehér Péter, Michalkó Gábor
hatáskör szerint

A második helyi aláíró
személyéről a
kötelezettségvállaló jogosult
rendelkezni

Szervezet/Költséghely megnevezése 1

E. Egyéb feladatok11 12 13 14
Az egyéb feladatok költséghelyein a rektor, az elnök és a kancellár saját hatáskörében, illetve a további vezetők a rektor,
az elnök, és a kancellár által átruházott hatáskörben az alábbiak szerint rendelkeznek átruházott – tovább nem delegálható
módon – a kötelezettségvállalási jogokkal:

Egyetemi
központi
feladatok,
alapok,

Szervezet /
Költséghely
kódja

Szervezet/Költséghely megnevezése 1
Segélyek

ISAT00000K

Saját halottak

ISAT00001K

Egységes Intézményirányítási Rendszer

ISAT00002K

Módosította: 10/2020. (III. 3.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
Módosította: 21/2020. (III. 19.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
10 Módosította: 28/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
11 Módosította: 9/2020. (II. 27.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
12 Módosította: 17/2020. (III. 11.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
13 Módosította: 22/2020. (III. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
14 Módosította: 23/2020. (III. 24.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
8
9
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Saját
Delegált jogkörben
hatáskötelezettségvállaló
körben
(első helyen aláíró)
Lánczi András és/vagy
Anthony Radev és/vagy Pavlik
Lívia
Pavlik
Such Ildikó és/vagy
Lívia
Ádám Éva

Második
helyi aláíró

A második helyi
aláíró
személyéről a
kötelezettségválla
ló jogosult
rendelkezni

Szervezet
csoport

2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
tartalékok,
beruházás

Egyetemi jogtár

ISAT00003K

Központ kitüntetések, érmek, oklevelek

ISAT00004K

Perekhez, végrehajtáshoz kapcsolódó költségek ISAT00005K

Skaliczky Andrea
és/vagy Czinderi
Gábor
Lánczi András és/vagy
Anthony Radev és/vagy Pavlik
Lívia
Skaliczky Andrea
Pavlik
és/vagy Czinderi
Lívia
Gábor
Skaliczky Andrea
és/vagy Czinderi
Gábor
Sárközi-Kerezsi
Pavlik
Marica
Lívia
Such Ildikó és/vagy
Ádám Éva
Such Ildikó és/vagy
Ádám Éva
Lánczi
nincs delegálás
András
Pavlik
Such Ildikó
Lívia
Pavlik
Such Ildikó
Lívia
Lánczi
nincs delegálás
András
Lánczi
Vastag Gyula
András
Lánczi
Vastag Gyula
András
Anthony
Apáti-Tóth Kata
Radev
Pavlik
Lívia

Kp-i közbeszerzés költségei

ISAT00006K

Hitelesítési közjegyzői díj

ISAT00007K

Késedelmi kamat

ISAT00008K

Bank-, posta- és kezelési költség

ISAT00009K

Üzemi Tanács

ISAT00011K

SZJA 1%

ISAT00012K

Egyéb általános költség

ISAT00013K

Közgáz 100 ünnepségsorozat

ISAT00014K

Belföldi tagsági díjak

ISAT00015K

Nemzetközi tagsági díjak

ISAT00016K

Egyetemi kommunikációs költségek

ISAT00010K

Beruházások, felújtások

BE* kivéve
Pavlik
BEEG00000T,
Lívia
BEEG00001T

Informatikai és oktatástechnikai beruházások

BEEG00000T, Pavlik
BEEG00001T Lívia

Technikai költséghelyek

X2*

Alapok, tartalékok

X1*

EFOP pályázatok

POPREBEL projekt

PKD075601T

H2020-MSCA-ITN-2017 FATIUGE

PKD075600T

Egyéb támogatások – MNB együttműködés
keretében támogatott szervezeti egységek
keretei

PT01D04*

Egyéb

PT01D0401T
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Pavlik
Lívia
Anthony
Radev,
Pavlik
Lívia
Lánczi
András,
Pavlik
Lívia
Lánczi
András,
Pavlik
Lívia
Lánczi
András,
Pavlik
Lívia
Lánczi
András,
Pavlik
Lívia

Czinderi Gábor
és/vagy Bálint
György
Mogyorósi János
és/vagy Czinderi
Gábor
Pavlik Lívia és/vagy
Such Ildikó
Such Ildikó

Cser Erika és/ vagy
Vastag Gyula

Cser Erika

Cser Erika

Mike Károly
Lehmann Kristóf

2/2020. (I. 9.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
PT01D07*
Egyéb támogatások – MNB ötletpályázat

PT01IS008T

Egyéb támogatások – MNB könyvkiadás

PT01IS011T

Egyéb támogatások – MNB-CIAS

PT01IS017T

Egyéb támogatások – Corvinus-MNB
Projektcenter működése

PT01IS013T

Egyéb támogatások – Fudan-Corvinus MBA
kettős diploma - ösztöndíjak

PT01IS018T

Egyéb támogatások – Fudan-Corvinus MBA
kettős diploma – ösztöndíjak II.

PT01IS020T

Egyéb támogatások – MNB ösztöndíj

PT01IS001T

Egyéb támogatások – MNB PhD ösztöndíj

PT01IS002T

Egyéb támogatások – MNB-BCE kiválósági
ösztöndíj

PT01IS003T

Egyéb támogatások – MNB-BCE PhD
kiválósági ösztöndíj

PT01IS004T

Egyéb támogatások – MNB közgazdasági
elemző ösztöndíj

PT01IS005T

Egyéb támogatások – MNB kutatási kiválósági
díj

PT01IS006T

Egyéb támogatások – MNB 2015/2016
maradvány

PT01IS007T

Egyéb támogatások – MNB Fudan nyári
egyetem

PT01IS009T

Egyéb támogatások – MNB London School of
Economics summer school

PT01IS010T

Egyéb támogatások – MNB konferencia
2019/2020

PT01IS019T

Csicsmann László

Vastag Gyula

Fehér Péter

Szabó Lajos György

Egyéb támogatások – MNB országos kiválósági
PT01IS021T
ösztöndíj 2019/2020
Központosított
beszerzés
keretében
megvalósított
beszerzések

minden beszerzés tekintetében (kivéve
informatikai eszköz vagy informatikai
szolgáltatás)

Pavlik
Lívia

informatikai eszköz vagy informatikai
szolgáltatás tekintetében

Pavlik
Lívia
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Czinderi Gábor
és/vagy Bálint
György
Mogyorósi János
és/vagy Czinderi
Gábor

