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A) Kiemelt kötelezettségvállalás-- értékhatár nélkül 

 

Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

A jognyilatkozat a fenntartó NEO 

Alapítvány, vagy a Szenátus 

döntésének közvetlen végrehajtására 

irányul 

jognyilatkozat rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

Vagyonjuttatási megállapodás szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

Ingatlan adásvételi szerződés szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

Üzletrész adásvételi szerződés szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

NEO Alapítvánnyal kötött bármely 

megállapodás 
szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

SE Alapítvánnyal kötött bármely 

megállapodás 
szerződés általános rektorhelyettes gazdasági főigazgató 

 
Egészségügyi finanszírozási 

megállapodás 
szerződés klinikai központ elnöke kancellár Nftv. 99/B. § (2) bekezdés 
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Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Belső megállapodás Klinikai 

Központtal 
szerződés 

rektor és klinikai 

központ elnöke 
kancellár Nftv. 99/A. § (3) bekezdés 

A Magyar Állam képviseletében 

eljáró szervvel, vagy 

önkormányzattal kötött, ingatlanra 

vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja 

Egyetemek közötti nemzetközi 

együttműködési megállapodás 

pénzügyi kötelezettségvállalás 

nélkül 

szerződés rektor 
Pénzügyi ellenjegyzést nem 

igényel. 

Pénzügyi kötelezettségvállalás hiányában 

nem szükséges pénzügyi ellenjegyzés 

Egyetemek közötti nemzetközi 

együttműködési megállapodás 

pénzügyi kötelezettségvállalással 

szerződés rektor kancellár 

Ideértve az Erasmus+ program keretében  

a) a Nemzeti Irodával kötött intézményi 

támogatási szerződést,  

b) intézmények közötti együttműködési, 

támogatási, konzorciumi szerződéseket, 

Külföldi felsőoktatási intézménnyel 

közös képzésre irányuló szerződés 
szerződés rektor és dékán kancellár Nftv. 78. § (3) 

Karok közötti nemzetközi oktatási 

és tudományos kapcsolatok 

keretében kötött megállapodás 

szerződés dékán kari gazdasági igazgató 

SZMSZ I.1. rész SZMR 120. § (1) g) pontja 

alapján a Kari Tanács döntésének 

végrehajtására 

Székhelyen kívüli képzésre irányuló 

megállapodás 
szerződés rektor és dékán kancellár 

 
Hallgatói képzési szerződés 

önköltséges képzés esetén 
szerződés dékán kari gazdasági igazgató Nftv. 39. § (3)  

Nemzetközi hallgatók képzési 

szerződés önköltséges képzés esetén 
szerződés 

nemzetközi képzésekért 

felelős rektorhelyettes 
NHKK gazdasági hivatalvezető 

 

Ügyvédi megbízási szerződés szerződés kancellár gazdasági főigazgató  

Köznevelési szerződés szerződés rektor 
Pénzügyi ellenjegyzést nem 

igényel. 

Köznev. Tv. 31. § (3) bekezdés, pénzügyi 

kötelezettségvállalást nem tartalmaz 

Felsőoktatási TAO megállapodás szerződés rektor kancellár   
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A) Kiemelt kötelezettségvállalás-- értékhatár nélkül 

 

Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Ellenszolgáltatás nélküli 

kötelezettségvállalás (a 

kötelezettségvállalás szakmai 

hatásköre figyelembevételével) 

szerződés rektor kancellár 

Az Egyetem által/az Egyetem részére 

termék/szolgáltatás nyújtása ellenérték nélkül 

történik, ide nem értve az ajándékozást 

Ellenszolgáltatás nélküli 

kötelezettségvállalás    (a 

kötelezettségvállalás szakmai 

hatásköre figyelembevételével) 

szerződés kancellár gazdasági főigazgató 

Az Egyetem által/az Egyetem részére 

termék/szolgáltatás nyújtása ellenérték nélkül 

történik, ide nem értve az ajándékozást. 

Ellenszolgáltatás nélküli 

kötelezettségvállalás    (a 

kötelezettségvállalás szakmai 

hatásköre figyelembevételével) 

szerződés klinikai központ elnöke kancellár 

Az Egyetem által/az Egyetem részére 

termék/szolgáltatás nyújtása ellenérték nélkül 

történik, ide nem értve az ajándékozást. 

Európai Uniós, hazai, nemzetközi és 

egyéb forrásból származó 

pályázathoz kapcsolódó 

konzorciumi szerződés pénzügyi 

kötelezettségvállalás nélkül 

szerződés rektor és kancellár Pénzügyi ellenjegyzést nem igényel. 

Európai Uniós, hazai, nemzetközi és 

egyéb forrásból származó 

pályázathoz kapcsolódó 

konzorciumi szerződés pénzügyi 

kötelezettségvállalással 

szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 
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A) Kiemelt kötelezettségvállalás-- értékhatár nélkül 

 

Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Európai Uniós, hazai, nemzetközi és 

egyéb forrásból származó 

pályázathoz kapcsolódó támogatási 

szerződés 

szerződés rektor és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 

Bármely típusú jogügylet esetében, 

amikor a szerződéses partner nem 

magyarországi illetőségű és 

pénzügyi kötelezettségvállalásra 

kerül sor 

szerződés rektor kancellár 

Ide nem értve a) a klinikai kutatási 

szerződéseket, b) ha a szerződés nyílt 

hozzáférésű (Open Access) közlés eljárási 

díjának (Article Processing Charge) 

fizetésére irányul, melynek szakmai 

megfelelőségét a Központi Könyvtár 

igazolta,c) ha a szerződés saját hatáskörben 

megvalósítható áru- vagy szolgáltatás-

beszerzésre irányul,d) ha a szerződés külhoni 

területeken nyújtott szolgáltatáshoz 

kapcsolódó szállás igénybevételére irányule) 

ha a szerződés hazai teljesítési helyszínen 

konduktív pedagógiai szolgáltatás (ellátás 

vagy tanácsadás) nyújtására irányul. Ezen 

esetekben az általános kötelezettségvállalás 

szabályai az irányadóak.  

A Klinikai Központ szervezeti 

egysége által egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződés 

szerződés klinikai központ elnöke 

gazdasági főigazgató (100 

mFt/év bevétel értékhatárig) 

kancellár (értékhatárt 

meghaladó 

kötelezettségvállalás esetében) 

Ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

biztosítására és az otthonlélegeztetésre 

irányuló szerződést is. 
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Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Ellátási kötelezettség teljesítéséről 

megállapodás és egészségügyi 

ellátási szerződés 

szerződés klinikai központ elnöke kancellár 

Eftv. 2. §; Nftv. 99. § (1) a) - az egészségügyi 

szolgáltatás irányításért felelős szerv 

jóváhagyása szükséges az ellátási szerződés 

esetén. 

Egészségügyi közfeladat változására 

irányuló megállapodás 
szerződés 

rektor és klinikai 

központ elnöke 
kancellár KEKVA tv. 23. § (7)-(8) 

Egészségügyi közreműködői 

szerződés 
szerződés klinikai központ elnöke kancellár  
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Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

A Klinikai Központ szervezeti 

egysége által teljesítendő, 

egészségügyi ellátással, 

egészségügyi kutatási 

tevékenységgel, egészségügyi 

adatok kezelésével, 

adatszolgáltatással, egészségügyi 

tárgyú  szakmai együttműködéssel 

összefüggő bármely szerződés, 

amely másik egészségügyi 

intézménnyel/szolgáltatóval, a 

NEAK-al, az OKFŐ-vel, az NNK--

val, vagy további, egészségügyi 

ellátási, igazgatási tevékenységet 

végző szervezettel kerül megkötésre 

szerződés klinikai központ elnöke kancellár 
Ide nem értve a klinikai kutatási 

szerződéseket. 

Az Egyetem tulajdonában, 

vagyonkezelésében, vagy 

használatában álló ingatlan 

birtoklásával, bérbeadásával, 

használatával, hasznainak 

szedésével kapcsolatos 

jognyilatkozat 

jognyilatkozat 

gazdasági főigazgató 

(50 mFt/év értékhatárig) 

kancellár (50 mFt 

értékhatár felett) 

gazdasági főigazgató-helyettes 

(50 mFt/év értékhatárig) 

gazdasági főigazgató (50 mFt 

értékhatár felett) 

 

Külső megbízású klinikai kutatási 

szabályzat hatálya alá tartozó egyes 

szerződések 

szerződés rektor és kancellár 
Pénzügyi ellenjegyzést nem 

igényel. 
Stratégiai megállapodás. 

Külső megbízású klinikai kutatási 

szabályzat hatálya alá tartozó egyes 

szerződések 

szerződés klinikai központ elnöke 
egészségügyi hálózat-irányítási 

igazgató 
Intézményi keretmegállapodás. 

Külső megbízású klinikai kutatási 

szabályzat hatálya alá tartozó egyes 

szerződések 

szerződés klinikai központ elnöke 
Pénzügyi ellenjegyzést nem 

igényel. 
Intézményi szintű titoktartási szerződés. 
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A) Kiemelt kötelezettségvállalás-- értékhatár nélkül 

 

Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Külső megbízású klinikai kutatási 

szabályzat hatálya alá tartozó egyes 

szerződések 

szerződés 
klinikai központ elnöke 

és a vizsgálat vezetője 

egészségügyi hálózat-irányítási 

igazgató 

Ideértve az intézményi szerződést/egyedi 

megállapodást, a kutató által kezdeményezett 

klinikai kutatási szerződést. 

Külső megbízású klinikai kutatási 

szabályzat hatálya alá tartozó egyes 

szerződések 

szerződés 

klinikai központ elnöke 

és a szervezeti egység 

vezetője 

egészségügyi hálózat-irányítási 

igazgató 

Szolgáltatási szerződés, amennyiben a külön 

szabályzat rendelkezése alapján az Egyetem 

szervezeti egysége nyújtja a szolgáltatást. 

Gyógyszer adomány elfogadása szerződés 
Egyetemi 

főgyógyszerész 
GYTK kari gazdasági igazgató 

 
Gyógyszerbeszerzésre irányuló 

szerződés 
szerződés Klinikai Központ elnöke kancellár  

Az Egyetem graduális és 

posztgraduális képzésében résztvevő 

hallgatók képzési szerződése 

szerződés dékán kari gazdasági igazgató 

 
Az Egyetem doktori képzésében 

résztvevő hallgatók képzési 

szerződése 

szerződés 
Doktori Iskola vezetője 

és témavezető 

Doktori Iskola gazdasági 

hivatal hivatalvezető 
Doktori szabályzat 3. § (22) 

Az Egyetem doktori képzésének 

feltételeivel összefüggő 

együttműködési megállapodás, 

ideértve a közös képzés esetét is 

szerződés 
rektor és Doktori Tanács 

elnöke 
kancellár 

Doktori szabályzat 13. § (1) - a Doktori 

Tanács engedélyével 

Tanulmányi szerződés egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképzés 

megkezdéséhez 

szerződés 
szak-és továbbképzési 

központ igazgató 

szak-és továbbképzési központ 

gazdasági hivatal vezető 
 

Co-tutelle szerződés szerződés 
rektor és Doktori Tanács 

elnöke 
kancellár Doktori szabályzat 13. § (3) 

Külső doktori ösztöndíj biztosítása 

érdekében megállapodás belső 

szervezeti egységgel, vagy 

Egyetemen kívüli jogi személlyel 

szerződés Doktori Iskola vezetője 
Doktori Iskola gazdasági 

hivatal hivatalvezető 
Doktori szabályzat 15. § (6)  
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Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

Transzlációs Medicina Képzési 

Programban tanulmányi szerződés 
szerződés 

Doktori Iskola vezetője 

és témavezető 

Doktori Iskola gazdasági 

hivatal hivatalvezető 
Doktori szabályzat 33. § (15) 

Felnőttképzési szerződés szerződés dékán kari gazdasági igazgató 

Ide nem értve a középfokú szakképző 

intézmények által kötött felnőttképzési 

szerződést 

A közbeszerzési eljárást megindító 

hirdetmény, az ajánlattételi-, 

részvételi felhívás - ideértve a 

központosított közbeszerzés 

lebonyolításával kapcsolatos 

dokumentumokat is 

hirdetmény, ajánlattételi 

felhívás 

beszerzési igazgató vagy 

beszerzésminősítési és 

közbeszerzési 

főosztályvezető 

központi gazdasági hálózat-

irányítási igazgató 
A vonatkozó BML hiánytalan aláírása esetén 

Hallgatók Szociális és 

Esélyegyenlőségi Bizottsága 

döntéseiből fakadó 

kötelezettségvállalás 

határozat SZEB elnök 
oktatási hálózat-irányítási 

igazgató 

A pénzügyi ellenjegyzés a kifizetéshez 

kapcsolódóan csoportosan történik. 

 
B) Az A) pont szerinti, nem a közbeszerzés hatálya alá tartozó egyes értékhatárhoz kötött Kiemelt kötelezettségvállalások 

 

Kötelezettségvállalás típusa 
Kötelezettségvállalás 

dokumentuma 
Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző Megjegyzés 

A rektor és a kancellár együttes 

kötelezettségvállalását igénylő 

szerződések 500 mFt értékhatárig  

szerződés 
általános rektorhelyettes 

és kancellár 

Pénzügyi kötelezettséggel együtt járó jognyilatkozat esetén az együttes 

képviselet keretében a kancellár kettős minőségben történő aláírásával egyben 

a pénzügyi ellenjegyzést is gyakorolja. 
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A rektor kötelezettségvállalását 

igénylő szerződések 500 mFt 

értékhatárig 

szerződés általános rektorhelyettes kancellár  

A kancellár kötelezettségvállalását 

igénylő szerződések 100 mFt 

értékhatárig 

szerződés gazdasági főigazgató gazdasági főigazgató-helyettes  

A Városmajori Szív és 

Érgyógyászati Klinika 

igazgatójának 

kötelezettségvállalását igénylő 

szerződések 500 mFt értékhatárig 

szerződés igazgató-helyettes VKT tömbigazgató  

 
C) A közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó Kiemelt kötelezettségvállalások 

 
Közbeszerzési értékhatárt elérő, 

vagy meghaladó, a mindenkori 

költségvetési törvényben a 

közbeszerzésekre megállapított 

nemzeti értékhatár felett 

közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően kötött, a Beszerzési 

szabályzat hatálya alá tartozó 

bármely szerződés 

szerződés 

rektor vagy kancellár 

vagy klinikai központ 

elnöke 

gazdasági főigazgató 

Az irányítási jogkör figyelembevételével 

történik a kötelezettségvállaló személyének 

megállapítása 



 

 


