
ÜGYREND 
munkafolyamatokra és a feladatot elvégző személy megnevezésével összefoglalva 

Állatorvostudományi Kutatóintézet 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) 
bekezdésére tekintettel, a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos 
statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, vagy — az irányító szerv 
döntése alapján — az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. 

Az Áht. hivatkozott rendelkezésében foglaltak végrehajtásaként az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat 27/2021/GF. számú rendelkezésével az Állatorvostudományi Kutatóintézet 
(továbbiakban: ÁTKI), a Balatoni Lánnológiai Kutatóintézet (továbbiakban: BLKI), a Földfizikai 
és Űrtudományi Kutatóintézet (továbbiakban: FI), költségvetési szervek (továbbiakban: 
Intézetek) gazdasági szervezetének az Áht.-ban, illetve az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott 
feladatainak ellátására a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját (a továbbiakban: TKI) jelölte ki. 

A költségvetés tervezése, elemi költségvetés készítése, előirányzat módosítás 
Az irányító szerv által kiadott keretszámok alapján az Intézet éves költségvetését az Intézet 
szakmai feladataival összhangban, valamint TKI gazdasági vezetőjének iránymutatásait 
figyelembe véve a TKI Intézeti csoportja készíti el. Felelős: Dublinszki Mónika (továbbiakban: 
DM) és Magyar Sándor (továbbiakban MS). A költségvetés elektronikus rendszerben történő 
rögzítése a TKI Intézeti csoportjának a feladata. Felelős: DM. 
Az éves költségvetés leadási határideje előtt 3 munkanappal megelőzően az TKI Intézeti 
csoportjának illetékes munkatársa az éves költségvetés tervezet munkaanyagát megküldi a TKI 
gazdasági vezetője részére ellenőrzés és jóváhagyás (ellenjegyzés) céljára. Az elektronikus 
rendszerben csak a gazdasági vezető által ellenjegyzett költségvetés rögzíthető. 

Előirányzat-módosítás 
Az Intézetek a jogszabályi előírások betartásával a részükre biztosított kiadási előirányzataikkal és 
rovataikkal szabadon gazdálkodnak, a részükre biztosított kiemelt előirányzatok és rovatok 
között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül pénzügyi ellenjegyzés mellett saját hatáskörű 
előirányzat-módosítást végezhetnek. A MÁK — nál nyilvántartott szabad előirányzatok követése 
MS feladata. A kifizetés teljesítéséhez rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosítás 
kezdeményezője: Magyar Sándor, MÁK felé történő intézkedés valamint a KM modulban történő 
rögzítés DM feladata. 

A szükséges saját hatáskörű előirányzat-módosítások végrehajtását a Kincstárnál és a fejezetnél a 
TKI Intézeti csoportja kezdeményezi, az Intézetek által a Költségvetési modul szerinti 
adattartalommal leadott előirányzat módosítás adatlap szerint. 
A költségvetési támogatási összegen felül érkezett bevételek miatti előirányzat módosítások 
menete: 
1/ ELKH-tól kapott támogatási összegek előirányzat módosítása DM feladata. 
Elszámolás Parádiné Dobos Ilona (továbbiakban PDI) feladata. Bizonylatok kezelése: TKI-hoz 
beérkezett Támogatói okirat eredeti példánya PDI elszámolásának bizonylata, másolat DM 
bevétel előirányzat módosítás alapja. 
2/ pályázati bevételek előirányzat módosításának kezdeményezője PDI, MÁK felé történő 
intézkedés valamint a KM modulban történő rögzítés DM feladata. 
KM modulban történő rögzítés bizonylata: beérkezett bevételek felhasználási igény nyomtatvány 
(1. számú melléklet) 



3/ egyéb bevételek előirányzat módosítás elvégzése DM feladata, mely szerint a 
„kedvezményezett" részére, a beérkezett bevételek felhasználási igény nyomtatvány (1. számú 
melléklet) eljuttatása valamint ezen adatok alapján az előirányzat módosítás rögzítése a KM 
modulban. 
A saját hatáskörű előirányzat módosítás adatlapját a TKI Intézeti csoport illetékes munkatársa 
(DM) megküldi a TKI gazdasági vezetője részére pénzügyi ellenjegyzés céljából, a KM modulba 
csak a gazdasági vezető által ellenjegyzett saját hatáskörű előirányzat módosítás rögzíthető. 

Az előirányzat-módosítások analitikus nyilvántartását a TKI Intézeti csoport munkatársa DM 
végzi, melyet havonta egyeztett a KM modulban rögzítettekkel. 

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
1/ Bér- és munkaügy, személyi jellegű kifizetések 
Munkaviszony létesítése — intézeti illetve projekt terhére — az igazgató illetve a témavezető és a 
munkavállaló által aláírt Adatlap új belépő/hosszabbítás / módosítás határozatlan illetve 
határozott jogviszony létesítésére  kezdeményezhető. 

Az igazgató/témavezető kezdeményezése valamint a fedezet igazolással (fedezet igazolás: 
központi költségvetés terhére történő alkalmazás esetén P. Szilvia, pályázatra történő alkalmazás 
esetén PDI) ellátott Adatlap új belépő/hosszabbítás/ módosítás határozatlan illetve határozott 
jogviszony létesítésére szóló nyomtatványt az ÁTKI munkatársa (Fanni) megküldi a TKI 
gazdasági vezetője részére pénzügyi ellenjegyzés céljából. 
A gazdasági vezető eredi vagy elektronikus pénzügyi ellenjegyzésével ellátott Adatlap alapján 
történik a Munkaszerződés megkötése. (felelős: Muzslainé Szalay Judit továbbiakban: MJ) 
Az alkalmazáshoz szükséges dokumentumokat MJ titoktartási kötelezettség mellett, biztonságos 
helyen őrzi. 

MJ további feladata a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése 
valamint a munkaszerződések elkészítése. 
Az ÁTKI igazgatója valamint munkavállalója által aláírt munkaszerződés bizalmas kezelése 
érdekében, a munkaszerződések zárt borítékban névre szólóan s.k. felbontással kerülnek 
továbbításra az ÁTKI és TKI között. 
FONTOS! Bérszámfejtés csak a TKI gazdasági vezetője által ellenjegyzett, az intézet 
igazgatója/témavezetője és a munkavállaló eredeti aláírásával ellátott munkaszerződés alapján 
történhet. 
Külföldi állampolgár alkalmazása vagy megbízása esetén minden esetben Oláh Ferenccel történő 

egyeztetés szükséges. Oláh Ferenc által meghatározott feladatra Igazgató úr jelöli ki a feladatot 
ellátó személyt. 

A/Bérszámfejtés 
A munkavállaló bérének számfejtése a KIRA rendszerben történik, a bérszámfejtés MJ feladata. 
Bérszámfejtés alapja: Távolléti jelentés (munkaidő igazolások). 

B/ Jogviszony megszüntetése 
A munkaszerződésben vagy a tájékoztatóban leírtak szerint történik, intézeti hatáskörben. 
A jogviszony megszüntetése munkáltatói hatáskör, pénzügyi ellenjegyzést nem igényel. 

C/ Szabadsággal kapcsolatos kérdések 
A munkaszerződésben vagy a tájékoztatóban leírtak szerint történik, intézeti hatáskörben. 
A szabadság kiadása munkáltatói hatáskör, pénzügyi ellenjegyzést nem igényel. 
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D/ Személyi tulajdonú gépjárművel történő munkába járás, annak költségelszámolása 
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a 
hétvégi hazautazás. 
Napi munkába járás a munkavállaló állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye és munkahelye 
közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazás. 
Hétvégi hazautazás, a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő 

munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és vissza utazás 
ha a munkavállaló munkavégzés céljából munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak 
közelébe (napi munkába járással elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandó 
lakóhelyére történő oda- és visszautazás. 

Lakóhely, annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitel 
szerűen lakik. Tartózkodási hely, annak a lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló - 
lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - munkavégzési célból ideiglenesen 
tartózkodik. 
A 39/2010. (11.26) Korrn. rendelet 7. § rendelkezésének megfelelően a munkavállaló — 
amennyiben munkába járás címén utazási költségtérítést kíván igénybe venni — előzetesen 

köteles nyilatkozni a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi 
munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e. 
Személyi tulajdonú gépjárművel történő munkába járás elszámolásának esetei: 
a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között 
nincs közösségi közlekedés; 
b) a munkavállaló munkarendje, munkaköri feladatainak ellátása miatt nem vagy csak hosszú 
várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést; 
c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozott. 

A személyi tulajdonú gépjárművel történő munkába járás költségtérítés megfizetését a szervezeti 
egység illetékes vezetője hagyja jóvá, a mindenkor hatályos SZJA törvény rendelkezéseit 
figyelembe véve, melynek díjazása minden munkában töltött napra max. 15 Ft/km. 
Kifizetés bizonylata: Saját gépkocsi igénybevételére szóló nyomtatvány fedezet ellenőrzéssel 

(fedezet ellenőrzés P. Szilvia, mivel ilyen jellegű kifizetések csak költségvetési támogatás terhére 
fizethetők) ellátott nyomtatvány Igazgató úr által engedélyezett példánya. 

E/ Munkába járás költségének elszámolása, tömegközlekedés igénybevétele esetén 
A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy 
menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának 86%-a. 
A munkába járás költségének elszámolási bizonylata az Intézet nevére, címére és adószámára 
kiállított számla, valamint bérlet illetve menetjegy. 
Az igazgató aláírásával leigazolt eredeti számla, (csatolva a munkába járáshoz kapcsolódó bérletet 
vagy menetjegyet) a munkavállaló írásban adott rendelkezése a bankszámlaszámra történő 

utalásról, - mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival történő munkába járás költségének 
elszámolása esetén - kizárólag eredeti bizonylatok alapján történhet. 

F/Kiküldetés elszámolható költségei valamint napidíj elszámolása 
A napidíj elszámolása az intézeti szabályzat alapján történik. 
A kiküldetés  a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. 
Kiküldetés elrendelésére az Intézet igazgatója jogosult. Kiküldetési rendelvényen fel kell tüntetni 
a várható, elszámolható költségeket. Fedezet ellenőrzést követően, (pályázat esetén fedezet 
ellenőrzés DPI, ktgvetési támogatásnál PSz) történik meg az ellenjegyzés és kötelezettségvállalás. 
Az igazgató/témavezető kezdeményezésével, valamint a fedezet igazolással ellátott Kiküldetési 
rendelvényt ÁTKI munkatársa (Fanni) a kiküldetés előtt megküldi a TKI gazdasági vezetője 

részére pénzügyi ellenjegyzés céljából. 
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Fontos! Pályázati forrás terhére elszámolandó ldküldetési költségek esetében — számlán kívül — a 
támogató egyéb bizonylatok, dokumentumok (pl úti jelentés) csatolását is előírhatja. 

Külföldi kiküldetés 
A külföldi napidíj elszámolása az Szja tv 3. sz melléklet Il./ 7. b) pontja és a külföldi kiküldetéshez 
kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rend. előírásai alapján 
történik. 
Külföldi kiküldetés során elszámolható költségek: 
- utazási költse-g 
Az utazási költségek elszámolásához a repülőjegy, vasúti/távolsági autóbusz menetjegy valamint 
az Intézet nevére kiállított számla szükséges. 

utas-, poggyász- és baleset biztosítás díja 
sztorno biztosítás 

A fenti költségek a repülőjegy számlában kerülnek feltüntetésre. 
vízum dí/ 
szállás költség 

A szálláshely (Magyarországon történő fizetés esetén) által az Intézet nevére, címére kiállított, 
eredeti, papír alapú számla, átláthatósági nyilatkozat alapján számolható el. 
- regisztrációs díj, részvételi d# 
Amennyiben konferencián való részvétel miatt történik a kiküldetés, a szervező által az Intézet 
nevére, címére kiállított, papír alapú, eredeti számla az elszámolás feltétele. 

gépkocsi költse'g 
Kiküldetési rendelvény gépkocsival történő hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez nyomtatvány, 
Saját tulajdonú személygépkocsival (ideértve a házastárs tulajdonát képező személygépkocsit is) 
történő utazás esetén az Intézet az Szja tv. 3. számú melléklet 11./6. pontja szerinti összeget téríti 
meg a munkavállalónak, mely a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az 
üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, 
valamint maximum 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kerül 
kiszámításra. 
A gépjármű költségének elszámolása során be kell tartani az Szja tv. 3. számú melléklet IV. 
fejezetében foglaltakat. amely előírja, hogy a költségtérítés igénybe vevője a saját illetve házastársa 
tulajdonjogát a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel igazolja. 
- napidíj 
A külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb a külföldi 
kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta 15 
EURO-nak megfelelő forintösszeg mentes az adó és járulékfizetési kötelezettség alól. 
A külföldi kiküldetésben töltött napok számítása az indulás és érkezés tényleges időpontja között 
eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi utazás 
esetén az indulási időpontot 1 órával megelőzően, illetve az érkezést követő egy órát hozzáadva 
kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött teljes napokhoz hozzá kell adni az indulás és 
érkezés napját, amennyiben a külföldi tartózkodás a napi 8 órát meghaladja. A 8 órát meghaladó 
külföldi tartózkodást egész napként kell figyelembe venni. 
- taxi költség 
Kizárólag transzfer céljára a lakóhelyről/tartózkodási helyről/szállodából repülőtérre/állomásra 

illetve repülőtérről/állomásról a lakóhelyre/tartózkodási helyre/szállodába történő igénybevétel. 
- helyi közlekedési költség 
melynek elszámolási feltétele a megvásárolt jegy, bérlet benyújtása. A jegynek, bérletnek 
tartalmaznia kell az igénybevétel időpontját és a kifizetett ellenértéket. Mivel ezen költség 
külföldön merül fel, elszámolása nem igényel számlát valamint átláthatósági nyilatkozat meglétét. 
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G/ Célfeladat ellátására kötendő megállapodás 
Az intézet igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézeti munkavállalókat 
Munkatörvénykönyve előírását figyelembe véve a munkaköri leírásban szereplő feladatokon 
túlmenően egyéb feladattal bízhatja meg. 
Az igazgató/témavezető kezdeményezésével, valamint a fedezet igazolással, (pályázat DPI, ktgvet 
tám PSz) pénzügyi ellenjegyzéssel és kötelezettségvállalással ellátott Megállapodás eredeti 
példányának megléte kötelező. 
Célfeladat ellátására kötendő megállapodás elkészítése MJ feladata, az ÁTKI 
igazgatójának/témavezető kezdeményezésére. 

FONTOS! Célfeladat ellátásának igazgatói vagy témavezetői TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA_után 
számfejthető a megállapodásban meghatározott összeg. 
A megállapodásban meghatározott díj számfejtéséről MJ számfejtési listát készít, melyet 
ellenjegyzésre eljuttat a gazdasági vezető részére. 

H/ Hivatali gépjármű használatának elszámolása 
A gépjármű vezetőjét menetokmánnyal az üzemeltető (Intézet) látja el, és a szigorú számadású 
menetlevél nyomtatványokról nyilvántartást vezet. 
Az Intézet tulajdonában lévő gépjármű(vek) minden esetben csak menetlevéllel közlekedhet(nek). 
A személygépkocsi használatához alkalmazandó menetokmány szigorú számadású nyomtatvány. 

A menetlevelet helyi forgalomra egy napra, helyközi forgalomra egy útra szabad érvényesíteni. 
A gépjárművezető köteles az úti okmányokat (menetleveleket) a gépjárműben tartani, rovatait 
eseményszerűen, megállási helyenként a valóságnak megfelelően vezetni. 

A gépjármú vezetője feljegyzi: 
- a megtett utat (honnan-hová), 
- a km óra állását 
- a szállított személyek számát (személyszállítás esetén), 
- a gépjárművezető nevét, 
- az indulás időpontját, valamint 
- a kutató munkával kapcsolatos egyéb / szükségszerű megjegyzéseket, (pl. nagy értékű 

eszköz szállítása). 
a menetlevélen fel kellene tüntetni, hogy az adott út milyen keretet terhel. 

A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető aláírásával igazolja. 
A menetlevél szigorú számadású nyomtatvány, a felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám 
szerint hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevél 
javítását áthúzással, a javítást végző aláírásával kell elvégezni. 
A menetlevelek igazolását az igazgató/témavezető végzi az időpontok és a megtett kilométer 
ellenőrzését követően. 

A gépjármú vezetője a tankoláskor kapott bizonylatokat köteles a menetlevelekhez csatolni. A 
gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő üzemanyag költségeket kizárólag csak számla 
alapján lehet elszámolni. 
Az Intézet tulajdonában lévő személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási normáit a módosított 
60/1992 (IV.1) Korm. Rendelt 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kell megállapítani. 
Az úti okmányokat ellenőrzéskor a hatóságnak be kell mutatni. 

A TKI Intézeti munkatársának (PSz) leadott úti okmányok, és tankolási bizonylatok alapján, 
havonta meg kell állapítani a norma szerinti és a ténylegesen felmerülő üzemanyag költségek 
különbözetét. Minden hónapot követően összehasonlítja a menetlevelek szerinti megtett 
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futásteljesítményt a felhasznált üzemanyagot a gépjárműre megállapított üzemanyag normával. Ha 
az üzemanyag normát és a rászámított 15%-os korrekciót túllépő üzemanyag fogyasztás 
(túlfogyasztás) jelentkezik, akkor azt jelenteni kell az Intézet igazgatójának. 
Az ellenőrzést követően levélben értesíti a túlfogyasztást produkáló gépjármú vezetőt, akinek a 
túlfogyasztás okáról írásos indoklást kell adni. 
Az üzembentartó feladata, hogy minden hónapban ellátja az üzemanyag elszámolási 
adatfeldolgozási feladatokat, és minden hó 5-éig köteles elküldeni az Iroda részére. 
Menetleveleket a tárgyhót követő hónap 10-ig kell az ÁTKI munkatársának leadni, az alábbiak 
betartásával: 

- A gépjármű előző havi menetlevelei hiánytalanul, olvashatóan, pontosan kitöltve. A 
menetlevelek szigorú számadású nyomtatványok, kitöltésük és leadásuk, csak a 
sorszámnak megfelelőn történhet, rajtuk javítás a számviteli törvény meghatározott 
szabályai alapján lehetséges, 

- az üzemanyag tankolási bizonylatok dátum szerint sorba rendezve, 
- az egyéb, kártya terhére vásárolt termékekről szóló bizonylatok. 

2/ Beszerzések 

a) szóbeli kötelezettségvállalás (megrendelést nem igénylő) bruttó 100.000 forintig, 
a hatályban lévő törvényi előírásokat figyelembe véve a beszerzés menete: 
1. kutatónál felmerülő igény alapján igénybejelentés elkészítése: felelős: Kutató. Formája lehet: 
internet alapú lista vagy árajánlat. 
2. az igény bejelentés fedezet ellenőrzése: pályázat vagy ipari bevétel terhére történő beszerzés 
esetén PDI, költségvetési támogatás terhére történő beszerzés esetén: PSz, 
3. az igény bejelentés Igazgatóval történő jóváhagyás: Fanni feladata. 
4. jóváhagyott igénybejelentés alapján átláthatósági nyilatkozat kérése: felelős PSz. 
5. a szállító elérhetőségének megadása PSz részére, a Kutató vagy Fanni feladata. 
6. beérkezett eredeti számla iktatása, Fanni feladata. 
7. beérkezett számla teljesítés igazoltatása Fanni feladata. Fontos figyelni. hogy a beérkezéstől 

számított 5 munkanapon belül vissza érkezzen a teljesítés igazolással ellátott számla! 
8. hibásan beérkezett számla iktatása számla rendezése: Kutató vagy Fanni feladata. Fontos 
figyelni. hogy a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül a szállító felé történő javítási kérelem 
Írásban indítva legyen 
9. a javított számla beérkezésekor a javított számlát a rossz számla iktatószámával kell 
nyilvántartásba venni, Fanni feladata. 
10. amennyiben a számla javítása nem történik meg tárgyhót követő hó 15. napjáig akkor kifizetés 
a hibás számla alapján nem történhet, a megrendeléstől el kell állni. 

Kifizetés csak árajánlat (árajánlat a netről letöltött lista is), 1/ fedezet igazolással, 2/ 
teljesítésigazolással ellátott eredeti számla 3/ valamint a szállító által aláírt átláthatósági nyilatkozat 
megléte után történhet. Internetről történő vásárlás esetén is! 

b) bruttó 100.000 forint és nettó 1 millió forint közötti beszerzéseknél a beszerzés 
megrendeléssel történik, 

a hatályban lévő törvényi előírásokat figyelembe véve a beszerzés menete: 
1. kutatónál felmerülő igény alapján igénybejelentés elkészítése: felelős: Kutató. Formája lehet: 
internet alapú lista vagy árajánlat. 
2. az igény bejelentés fedezet ellenőrzése: pályázat vagy ipari bevétel terhére történő beszerzés 
esetén PDI, költségvetési támogatás terhére történő beszerzés esetén: PSz, 
3. igénybejelentés Igazgatóval történő jóváhagyás, Fanni feladata, 
4. jóváhagyott igénybejelentés alapján átláthatósági nyilatkozat kérése: felelős PSz. 
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5. a szállító elérhetőségének megadása PSz részére, a Kutató vagy Fanni feladata. 
6. Megrendelés készítése: Kutató és központi költségvetés terhére történő beszerzés esetén Fanni 
feladata, a Megrendelés formája megegyezhet a kutató által történt igénybejelentéssel, Tibor által 
jóváhagyott igénybejelentés jóváhagyása céljából, az igénybejelentés már papír alapon áll 
rendelkezésre. 
7. megrendelések iktatása, Fanni feladata 
8. az iktatott Megrendelés, pénzügyi ellenjegyzésre történő eljuttatás: Szilvi vagy Fanni feladata, 
9. Megrendelés kötelezettségvállalással történő aláírattatása Fanni feladata, 
10. Megrendelés (pénzügyi ellenjegyzéssel és kötelezettségvállalással ellátott) elküldése a szállító 
felé: Kutató feladata. Fontos megrendelés visszaigazolást kell kérni! cc-ben PSz-nek is meg kell 
küldeni a Megrendelést! 
11. Megrendeléseket kinyomtatása elektronikus aláírás esetén, PSz. feladata, 
12. Megrendelések nyilvántartásának vezetése, PSz. feladata, 
13. az iktatott Megrendelés kötelezettségvállasba történő rögzítése, MS feladata, 
14. az EcoStatban rögzített kötelezettségvállalás egyeztetése az analitikával negyedévente PSz., 
MS és PDI feladata, 
15. beérkezett eredeti számla iktatása, Fanni feladata. 
16. beérkezett számla teljesítés igazoltatása Fanni feladata. Fontos figyelni, hogy a beérkezéstől 

számított 5 munkanapon belül vissza érkezzen a teljesítés igazolással ellátott számla! 
17. hibásan beérkezett számla iktatása számla rendezése: Kutató vagy Fanni feladata. 
Fontos figyelni, hogy a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül a szállító felé történő javítási 
kérelem írásban indítva legyen 
18. a javított számla beérkezésekor a javított számlát a rossz számla iktatószámával kell 
nyilvántartásba venni, Fanni feladata. 
19. amennyiben a számla javítása nem történik meg tárgyhót követő hó 15. napjáig akkor kifizetés 
a hibás számla alapján nem történhet, a megrendeléstől el kell állni. 

Kifizetés csak árajánlat (árajánlat a netről letöltött lista is), 2/ Megrendelés, 3/ Megrendelés 
visszaigazolás, 4/ fedezet igazolással, teljesítésigazolással ellátott eredeti számla 5/ valamint a 
szállító által aláírt átláthatósági nyilatkozat megléte után történhet. Internetről, történő vásárlás 
esetén is! 

c) Interneten történő megrendelés 
Az igazgató úrhoz történő igénybejelentés után indítható a neten történő megrendelés. 
Fontos, hogy a neten történő megrendelést is a fentiekben részletezett a) és b) pont szerint 
szükséges intézni. A hatályban lévő törvényi előírások nem tesznek különbséget: 

- a belföldről illetve külföldről történő beszerzésre vonatkozóan, illetve 
- hogy a megrendelés nem NET, illetve interneten történő megrendelés. 

A különbség a bekérendő átláthatósági nyilatkozatok között van, mely szerint: 
- belföldi megrendelés esetén a 2. számú melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozat, 
- külföldi megrendelés esetén a 3. számú melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozat szállító 

által aláírt példánya szükséges. 
(Mivel a magyar törvények a külföldi cégekre nem vonatkoznak, ezért a külföldi cégtől a magyar 
törvényi hivatkozások nélküli, angol nyelvű átláthatósági nyilatkozat aláírása szükséges) 

Érvényes megrendelés hiánya, szabálytalanul indított megrendeléseknek minősül, 

melynek felelőseit az ÁTKI Igazgatója, a 4. számú mellékletben határozza meg. 

d) nettó 1 millió forint felett, nettó 5 millió forint között a megrendeléshez 3 db árajánlat 

szükséges, a megrendeléshez nem kell ehhez az ajánlatok írásban történő értékelése, 
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kivétel pályázatok, ahol a pályázati kiírásban más összeg szerepel (pl. OTKA 
200.000Ft felett kell a 3 árajánlat) 

további ügyintézés menete a b) pontban leírtakkal megegyező. 

e) nettó 5 millió forint felett, nettó 15 millió forint közötti megrendeléshez is 3 db 
árajánlat szükséges, azonban a megrendeléshez az ajánlatok írásbeli értékelése 
szükséges, 

további ügyintézés menete a b) ponttal leírtakkal megegyező, kiegészítés: a megrendelés pénzügyi 
ellenjegyzéséhez csatolandó az árajánlatok írásbeli értékelése. 

f) nettó 15 millió forint felett közbeszerzési eljárást kell megindítani az Intézet 
igazgatójának kezdeményezésére, a TKI igazgatójával és gazdasági vezetőjével 

történő egyeztetéssel az alábbiak szerint: 
- közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos tennivalók meghatározására a TKI igazgatója, 
- a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolására a TKI gazdasági vezetője jogosult. 

A beszerzés becsült értékének meghatározása és az esetleges közbeszerzési egybeszámítási 
kötelezettség tisztázása után a közbeszerzési eljárás kezdeményezésére az Intézet igazgatójának a 
TKI igazgatójának döntése értelmében a TKI igazgatója jogosult. 

3/Szerzó'dések pénzíigyi ellenjegyzése 

Az igazgató/témavezető kezdeményezésével, valamint a fedezet igazolással ellátott szerződést 

megküldik a TKI gazdasági vezetője részére pénzügyi ellenjegyzés céljából. 
Szerződéskötés csak pénzügyi ellenjegyzéssel valamint kötelezettségvállalással ellátott szerződés 

alapján indítható. 
Szerződéskötés menete: 
1/ ÁTKI munkatársa az igazgató kezdeményezésére elkészíti a szerződést, a fedezet igazolással 
ellátott szerződést megküldi a TKI gazdasági vezetője részére pénzügyi ellenjegyzés céljából. 
Pénzügyi ellenjegyzésre a TKI gazdasági vezetője elektronikus aláírással is jogosult. 
Amennyiben a szerződő fél csak eredeti aláírással fogadja el a szerződést, a TKI gazdasági 
vezetője által eredeti aláírással ellátott, pénzügyileg ellenjegyzett szerződés meghatározott 
példányban eljuttatja az ÁTKI munkatársa részére, kötelezettségvállalás és a szerződő fél részére 
történő továbbítás érdekében. 
Szerződéskötés csak a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzésével és kötelezettségvállalással 
ellátott szerződés alapján kezdeményezhető a szerződő fél felé. 

A szerződések kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a TKI Intézeti csoport (MS) 
munkatársainak feladata. 
Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele csak mindkét szerződő fél által aláírt szerződés alapján 
rögzíthető. 

Szerződésben foglalt ellenérték kiegyenlítése, 1 / mindkét fél által aláírt szerződés, 2/ árajánlat, 3/ 
átláthatósági nyilatkozat, 4/ a teljesítésigazolással ellátott eredeti számla alapján történhet. 

Fontos, azon alapelv érvényesülése, hogy: 
- termékbeszerzés értékhatártól függően a 2. pontban leírtak alapján történhet, 
- szolgáltatás igénybevétele értékhatártól függetlenül szerződéskötéssel 

kezdeményezhető. 

47 Érvényesítés 
EcoDigit rendszeren keresztül. 
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5/ Utalványozás 
A munkamegosztási megállapodás értelmében a kötelezettségvállalás és az utalványozás Intézeti 
hatáskör, EcoDigit rendszeren keresztül. 

6/ Pályázatok valamint egyéb külső források 
Pályázatokkal valamint egyéb külső forrásokkal (ELKHT-tól kapott támogatások, ipari bevételek, 
egyéb) kapcsolatos dokumentumok aláírása a Támogató által kért formában történik. 
1/ A pályázat tervezett költségvetésének elkészítése a pályázó/ témavezető a feladata. 
Amennyiben a témavezető a TKI pályázati munkatársának (DPI) a segítségét kéri a pályázat 
költségvetésének elkészítésében, a sokféle pályázati rendszer, sokszor eltérő eljárási-, elszámolási 
követelményei miatt az alábbi gyakorlat kötelező betartása szükséges: 

az egyeztetés a beadási határidő előtt legalább 1 héttel meg kell, hogy induljon. 
a fenti egyeztetéshez előre — az egyeztetés megkezdése előtt- a pályázó tudomására 
jutott információt követő 2 munkanapon belül e-mailben el kell küldenie Parádi 
Dobos Ilona e-mail címére a letöltött pályázati kiírási dokumentum azon részeit, mely 
alapján a költségterv elkészíthető: 

• futamidő; 

• engedélyezett- és nem engedélyezett költségek; 
• pályázatban előírt szükséges vállalások; 
• elszámolás módja; 
• finanszírozás módja (van-e lehetőség előleg kérésére) 
• költségvetés beadási nyomtatványa. 

a pályázati dokumentáció elkészítéséhez — a fenti egyeztetés után — a TKI pályázati 
munkatársa valamint a TKI gazdasági vezetője minden szükséges adatot megad, a 
dokumentáció elkészítéséhez. A pályázat beadása a pályázó (témavezető) feladata. 
az elnyert támogatási összeg felett a témavezető rendelkezik, az Intézet igazgatójának 
jóváhagyásával. A támogatási összeg felhasználása, a pénzkezelésre vonatkozó 
jogszabályi-, az Intézet szabályozási-, valamint a támogató által meghatározott 
elszámolható költségek ismeretében történik.. Az így kezelt pénzeszközök a 
költségvetési és statisztikai elszámolásokban az ÁTKI saját bevételeinek minősülnek. 

A pályázatok elszámolásának feltételeit a támogatási szerződés, a pályázatoknak a támogató által 
kibocsátott elszámolási szabályzata, illetve a tételes pénzügyi elszámolással szemben támasztott 
követelmények határozzák meg. Ezen elszámolási feltételek ismerete és betartása a támogatásban 
részesült személy részére kötelező. 

2/ A témavezető által, a TKI Intézeti csoport munkatársa (Dm) egyeztetésével, jóváhagyásával 
elkészült költségtervet az ÁTKI munkatársa (Fanni) pénzügyi ellenjegyzésre megküldi a TKI 
gazdaági vezetője részére. A TKI gazdasági vezetője elektronikus aláírással is jogosult. 

Jelen ügyrend hatályba lépés napja 2022. február 1., ezzel egy időben hatályát veszti a 2021. április 
1. napjával hatályos ügyrend. 

Budapest, 2022. január 24. 

Berzéné Pénzes Ilona 
TKI 

gazdasági vezető 

9 


