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A Semmelweis Egyetem 
S z e n á t u s á n a k 

86/2007. (VI. 28.) számú 
h a t á r o z a t a 

 
a Pályázatok kezelési rendjéről 

 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 
9. § (12) bekezdésében biztosított hatáskörében 
az alábbi szabályzatot alkotja a Pályázatok 
kezelési rendjéről. 

 
 
BEVEZETÉS 
 
A szabályzat átfogó ismertetést ad a Semmelweis Egyetem (továbbiakban Egyetem) nevében 
benyújtott, elnyert pályázatok, támogatások kezelési módjáról, eljárási rendről, a folyamatban 
résztvevő személyek, szervezetek feladatairól, kötelezettségeiről. 
 
A szabályozás célja: e rendkívül szerteágazó tevékenység különböző területeken folyó 
feladatainak rendszerezése, összehangolása, a követhetőség, a szabályos nyilvántartás és 
elszámolás feltételeinek, követelményeinek rögzítése. 
 
Fontosabb hatályos magyar jogszabályok: 
 
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról 
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról 
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
1992. évi LXXIV törvény az általános forgalmi adóról 
1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 
 
65/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről 
55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű, vagy szerződés 
ellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami 
támogatások behajtásának eljárásrendjéről 
54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal 
kapcsolatos szabályokról 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az INTERREG III Közösség kezdeményezés programok 
végrehajtásának részletes szabályairól 
133/2004. (IV. 29) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről 
193/2003. (XI. 26) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
160/2001. (IX. 12) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási rendszerrről 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
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6/2005. (III. 26.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai 
Unió strukturális alapjából, valamint a Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz nem 
kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 
1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió 
Strukturális Alapjaiból, valamint az ISPA Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz 
kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól 
 
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
1. A szabályzat személyi hatálya 
 
kiterjed az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára, és közreműködőjére, aki pályázati 
tevékenységben részt vesz. 
Az Egyetem szervezeti egységeinek és közalkalmazottainak alapvető joga – a vonatkozó 
jogszabályok, az egyetemi szabályzatok és jelen szabályozás keretei között – a pályázatokon 
részt venni. 
 
2 A szabályzat tárgyi hatálya 
 
kiterjed az Egyetem, szervezeti egységei, a pályázatokban résztvevő konzorciumok által 
benyújtott, a pályázati adatlapon felsorolt típusú, külföldi és hazai pályázatokra, 
támogatásokra. 
 
Részben eltérő eljárási rendet igényelnek az egyedi elszámolású támogatások, így (pl. OKM, 
EüM, OEP) pályázatok, támogatási szerződések, amelyeket az érintett szakterületek 
közreműködésével, a Kötelezettségvállalási szabályzat, és e szabályzat IV. 3-4-5 pontjai szerint 
kell kezelni. 
 
3. A pályázatok, támogatások típusai 
 

• az Egyetem által központilag benyújtott pályázatok, 
• az Egyetem valamely szervezeti egysége által benyújtott pályázatok, 
• az Egyetem közalkalmazottja által, e minőségében benyújtott pályázat, 
• befogadott pályázatok, 
• egyedi elszámolású támogatások. 

 
4. A szükséges aláírások, jognyilatkozatok 
 

• A rektor jogosult a pályázati eljárásban minden olyan jognyilatkozat megtételére, amely a 
pályázat benyújtásához, a benyújtó érdekében szervezet létrehozásához (pl. konzorcium), 
illetőleg pályázat alapján szerződéskötéshez, módosításhoz vagy megszüntetéshez 
szükséges. 

• A rektor a jognyilatkozat tételére vonatkozó jogát jogosult átruházni. Ez esetben a 
helyettesítésre jogosult a rektor előrenyomtatott neve fölött „h" jelzés alkalmazásával 
helyezi el saját névaláírását. 

 A tudományos pályázatok aláírója a tudományos rektor-helyettes. 
 A pályázati eljárásban alkalmazni kell az Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatát. 
• A szervezeti egység vezetője, valamint a rektor a pályázat befogadásáról illetve 

tudomásulvételéről a pályázat aláírásával nyilatkozik. 
 A rektor nevében átruházott hatáskörben az illetékes rektor-helyettes is jogosult 

nyilatkozni a befogadásról. 
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• A rektor vagy az illetékes rektor-helyettes nyilatkozatához a gazdasági főigazgató 
ellenjegyzése szükséges. 

• Amennyiben a pályázat költségeihez egyetemi saját részt is biztosítani kell, arról a 
decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység vezetője, egyetemi szinten a gazdasági 
főigazgató nyilatkozik. Fedezet hiányában a pályázat megtagadására a gazdasági 
főigazgató jogosult javaslatot tenni a rektornak. 

• A projekt teljes költségének (statisztikai adatszolgáltatás miatt) az igényelt támogatás és a 
pályázat önrészének összértékét kell tekinteni, függetlenül attól, hogy konzorcium vagy 
más szervezet esetén abból az Egyetem milyen mértékben részesedik.  

• Amennyiben a pályáztató rangsorolást vagy minősítést kér, az intézményi rangsorolást az 
Egyetem Vezetői Értekezlete, vagy a pályázat jellegével összhangban, a rektor által 
meghatározott egyéb testület végzi el. 

 
II. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND 
 
 
1. Valamennyi pályázat benyújtása során a pályázónak eleget kell tenni adatszolgáltatási 

kötelezettségének. A pályázónak az adatszolgáltatás keretében kell az e szakaszban 
meghatározott információkat megadni. 

 
2. A pályázat benyújtásakor az 1. sz. melléklet szerinti „Pályázati nyilvántartó lap a 

„Semmelweis Egyetemről benyújtandó pályázatokhoz" című adatlapon (továbbiakban 
Pályázati nyilvántartó lap) közölni kell: 

a) pályázat teljes és rövid címét, akronimját, a pályázatra jellemző legfontosabb 
kulcsszavakat angolul, a projekt célját magyarul és angolul, 

b) pályázati kiírás típusát; 
c) pályázati kiírás pontos megnevezését és kódját, amennyiben van; 
d) beadási határidőt; 
e) kontakt személyek nevét és elérhetőségét; 
f) projekt teljes költségét, az igényelt támogatást, és a projekt futamidejét; 
g) konzorciumi partnerekre vonatkozó adatokat; 
h) az Egyetem pályázatát jellemző pénzügyi adatokat; 
i) az Egyetemre vonatkozó önrész származásának pontos megnevezését; 
j) a központi elvonáshoz való hozzájárulást (amennyiben a pályázat előírja az elvonás 

megengedett mértékét, a központi elvonás az előírtaknak megfelelően változik, de az 
elvonás mértéke legalább az egyetemi központi feladatokhoz való, a Szenátus által 
meghatározott hozzájárulás). 

 
3. A pályázathoz kell csatolni egy nyomtatott, aláírt és lepecsételt Pályázati nyilvántartó lapot 
1 példányban és ezzel párhuzamosan elektronikus formában 
www.sote.hu/nyilvantarto/palyazat.php honlapon kell nyilatkozni. 
 
4. Az Egyetem, vagy szervezeti egységei, illetve közalkalmazottai által a beadásra teljesen 
előkészített pályázatokat legkésőbb a pályázat beadási határideje előtti 5 munkanappal délelőtt 
10 óráig, (illetve az illetékes rektor-helyettes által megállapított határidőig) a Stratégiai, 
Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság Pályázati és Innovációs Igazgatóságára 
(továbbiakban Pályázati és Innovációs Igazgatóság) kell leadni, - amely szervezet gondoskodik a 
pályázatokhoz szükséges további aláírásokról. 
 
Határidőn túl érkezett pályázatok aláíratása a pályázó saját felelősségére, egyedileg történik, 
azonban a „Pályázati nyilvántartó lap a Semmelweis Egyetemről benyújtandó pályázatokhoz” c. 
kitöltött űrlap nyomtatott, aláírt és lepecsételt példányát a Pályázati és Innovációs Igazgatóság 
részére el kell juttatni, és e szervezet aláírásával jóváhagyott nyilvántartó lapot mellékelni kell az 
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aláíratásra továbbítandó anyaghoz. A nyilvántartó lap elektronikus változatát a 
www.sote.hu/nyilvantarto/palyazat.php honlapon kell kitölteni. 
 
 
 
A kibővített és valamennyi fontos adatot tartalmazó Pályázat nyilvántartó lappal együtt be 
kell küldeni a kinyomtatott teljes pályázati anyagot. 
 
5. Az 5 munkanap alatt a Pályázati és Innovációs Igazgatóság gondoskodik a pályázatok 
nyilvántartásba vételéről, formai és pénzügyi ellenőriztetéséről, valamint a központi aláíratásról 
a Pénzügyi Igazgatóság, gazdasági főigazgató, rektor, vagy helyettesénél, amelyet követően a 
pályázó a pályázati anyagot átveszi a Pályázati és Innovációs Igazgatóságon. 
 
6. A Pályázati és Innovációs Igazgatóság a pályázók munkájának segítése érdekében az 
Egyetemre vonatkozó központi adatokkal kitöltött formanyomtatványt rendelkezésre bocsátja, 
illetve ellenőrzi a pályázat formai elvárásoknak való megfelelését, esetleges hibák esetén a 
pályázóval közvetlenül konzultál. 
 
7. A pályázat beadásához szükséges, az Egyetemre vonatkozó központi, hivatalos pénzügyi és 
jogi dokumentumokat (pl. APEH igazolás, MÁK igazolása, Alapító okirat stb.) a Pénzügyi 
Igazgatóság Pályázati és Kutatási Csoportjának legfeljebb 5 munkanapon belül a Pályázati és 
Innovációs Igazgatóságon keresztül bocsátja a pályázó rendelkezésére. 
 
8. A formai ellenőrzést követően a Pályázati és Innovációs Igazgatóság a benyújtásra 
előkészített anyagot átadja pénzügyi ellenőrzésre a Pályázati és Kutatatási Csoport részére, 
amely szervezet az esetleges hibák esetén a pályázóval közvetlenül konzultál, majd a pályázatot 
megküldi a gazdaság főigazgatónak. 
 
9. A gazdasági főigazgató, aláírása után a pályázatot aláírásra továbbítja az Egyetem 
rektorának, delegált jogkör esetén a tudományos rektor-helyettesnek. 
 
10. A rektor, illetve a tudományos rektor-helyettes által aláírt pályázatok a beadástól számított 
5. munkanapon 16.30-ig átvehetők a Pályázati és Innovációs Igazgatóságon. 
 
11. A pályázatok postázásáról a pályázó maga gondoskodik. 
 
12. Elektronikus beadású pályázatokra is vonatkozik a Pályázati nyilvántartó lap kitöltési 
kötelezettsége. 
 
 
III. A PÁLYÁZATOK SZERZŐDÉSKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSI REND 
 
 
1. Sikeres pályázat esetén a pályáztató döntéséről szóló értesítés másolatát az érkezéstől 
számított 15 napon belül a Pályázati és Innovációs Igazgatóságra kell benyújtani. 
 
2. A Pályázati és Innovációs Igazgatósághoz a központi aláíratás céljából benyújtott, a pályázat 
megvalósításról szóló szerződés mellé csatolni kell a „Szerződéskötési nyilvántartó lap a 
Semmelweis Egyetemről benyújtott és támogatást elnyert pályázatok szerződés-kötéséhez" című 
adatlap (továbbiakban Szerződéskötési nyilvántartó lap) 2. sz melléklet, egy kinyomtatott, 
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aláírt és lepecsételt példányát, ami elektronikus formában a 
www.sote.hu/nyilvantarto/szerzodes.php honlapon lévő dokumentum kitöltésével teljesítendő. 
 
3. A Szerződéskötési nyilvántartó lap áttekinthető módon, (a kért kivételeken kívül) magyar 
nyelven kell, hogy tartalmazzon minden, a szerződés elfogadásához, aláírásához szükséges 
nyilvántartási, jogi és pénzügyi adatot; 
 

• a szerződő felek pontos nevét, címét, a képviseletére jogosult személy nevét és tisztségét, 
• a szerződés tárgyát, azaz a pályázat teljes és rövid címét, 
• a pályázati kiírás típusát, megnevezését, 
• a szerződés beadási határidejét, 
• a kontaktszemélyek nevét, 
• valamennyi pénzügyi részletes adatot, és az elszámolásra vonatkozó határidőket, 
• a szerződés érvényességére, megszűnésére vonatkozó jogi rendelkezéseket, 
• mindazokat a tényeket és kikötéseket, amelyek az Egyetem jogainak érvényesítését szolgálják. 

 
A fenti 3-as pontban leírtak -amely adatokat a Szerződéskötési nyilvántartó lap tartalmaz-, 
elegendőek a szerződés szakmai, jogi és pénzügyi áttekintéséhez, aláírásához, nem 
szükséges az Idegen nyelvű szerződés esetén a pályázónak csatolni a teljes magyar nyelvű 
fordítást. 
 
4. A szerződés, és a Szerződéskötési nyilvántartó lap központi aláíratásáról a Pályázati és 
Innovációs Igazgatóság gondoskodik. Ettől eltérő aláírási eljárást az egyetem rektora engedélyez. 
 
5. A sikeres és elnyert pályázatok esetén az aláírt szerződésnek és mellékleteinek egy eredeti 
példányát a Pénzügyi Igazgatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni, a pénzügyi adatlappal 
együtt. 
 
6. A pályázat megvalósításának befejezésekor a pénzügyi beszámoló számszaki részét a 
Pályázati és Kutatási Csoporttal egyeztetni kell. 
 
7. A pályázat megvalósításának befejezésekor, a projekt zárásától számított 15 napon belül 
nyomtatott, aláírt és lepecsételt, valamint elektronikus formában tájékoztatni kell a Pályázati és 
Innovációs Központot. 
 
 
IV. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK FELADATAI 
 
1. A pályázó személy és a szervezeti egység gazdasági vezetője 
 
 
1.1 A pályázó személy (projektvezető) 
 

• A leírtak szerinti eljárási rendben biztosítja a pályázatok, szerződések szabályos 
összeállítását, kezelését, a szükséges iratok továbbítását. 

 
• Gondoskodik a közreműködők számára munkaköri leírás kiegészítés, vagy megbízási 

szerződés elkészítéséről, kiadásáról: 
=pályázathoz kapcsolódó feladat megnevezése céljából egyetemi közalkalmazott részére 

munkaköri leírás kiegészítést kell készíteni arra a határozott időre, amely alatt a 
pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátja. 
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Amennyiben e feladatellátás a résztvevő személyek részére díjazással jár, a munkaköri 
leírás kiegészítéssel együtt az illetménykiegészítés mértékét is meg kell határozni, 
beleértve pályázathoz kapcsolódó gazdasági feladatok ellátását végző szervezeti egység 
gazdasági vezetőjét is. 
A munkaköri leírás kiegészítésben konkrétan meg kell jelölni; 

- a szerződés számát, 
- a pályázathoz kapcsolódó feladatokat, 
- a CO rendelésszámot, 
- a pénzügyi alap besorolását, 
- a munkaidő feltüntetését (óraszám), megjelölve, hogy munkaidő alatti, vagy 

munkaidőn túli munkavégzésre kerül sor. 
=nem egyetemi közalkalmazott közreműködő részére személyre szóló megbízási 

szerződést (bérjellegű kifizetési kötelezettség), vagy számlázással járó külső megbízást 
kell kiadni, amelyeken meg kell jelölni; 

- a szerződés számát, 
- a pályázathoz kapcsolódó feladatokat, 
- a CO rendelésszámot, 
- a pénzügyi alap besorolását. 

• Az elszámolási határidő lejárta előtt legkésőbb 10 munkanappal köteles az 
elszámolását a Pályázati Csoporthoz beküldeni. 

• A projektvezető felelős a pályázati szerződésben foglalt követelmények, a határidők 
betartásáért, a kapcsolódó dokumentumok továbbításáért, a szakmai jelentés 
összeállításáért és tartalmáért, a pályázati összeg szabályos elköltéséért, a vonatkozó 
számlák és egyéb kifizetések szakmai teljesítés igazolásáért. 

• A mulasztásból származó következményekért személyes felelősséget visel (pl. Egyetem 
elmarasztalása, további pályázatok letiltása, támogatási összeg visszafizetése) 

 
 
1.2 A gazdasági vezető 

 
• Köteles pályázat beadását, ill. a szerződés aláírását megelőzően az egyetemi azonosító 

adatokat, és a pályázati költségvetés adatait ellenőrizni, azokat ellenjegyezni, amennyiben 
önrészt tartalmaz, ennek fedezetéről gondoskodni. 

• Figyelemmel kíséri, hogy az előírás szerint munkaköri leírás kiegészítés, és/vagy 
megbízási szerződés kerüljön összeállításra. Megőrzi, és ellenőrzés alkalmával 
rendelkezésre bocsátja a munkaköri leírás kiegészítéseket. 

• A megadott igénylő lapon CO rendelésszámot igényel a Pályázati és Kutatási 
Csoporttól. 

• Továbbítja a Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságnak a vonatkozó megbízási 
szerződéseket, és a munkaköri leírás kiegészítésekhez összeállított teljesítésigazolásokat, 
amelyeken jelölni kell a szerződés számát, a rendelés számot, és a pénzügyi alap 
besorolását, a kifizetéshez. 

• Feladata az előlegkérés és az elszámolások időbeni és szabályos lebonyolítása, határidők 
figyelése és betartatása. 

• Biztosítja, hogy a szerződések és a szerződésmódosítások késedelem nélkül eljussanak a 
Pályázati és Kutatási Csoporthoz. 

• Biztosítja, hogy a pályázatok, támogatások dologi kiadásainak elszámolása kizárólag a 
megfelelő pénzügyi központra és a megadott CO rendelési számra kerüljenek 
elszámolásra. 

• Azon EU-Közösségi, és egyéb támogatású pályázatoknál, amelyeknek költségvetése 
nem tartalmaz bérköltséget, de szükséges személyi jellegű kifizetés, a keret 
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átcsoportosítási nyomtatvány kitöltésével, és Pályázati Csoporthoz történő 
megküldésével időben gondoskodik fedezetről. 

• Beszerzéseknél a pályázatra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik a 
Közbeszerzési törvényben és az egyetemi beszerzési szabályzatban foglaltak betartásáról. 

• A szükséges ellenőrzést követően pénzügyileg érvényesíti a szerződések kifizetéséhez 
kapcsolódó számlákat, és kötelezően alkalmazza mind a bér, mind a dologi 
bizonylatoknál a pályázatokra vonatkozó szakmai teljesítésigazoló bélyegzőt, amely 
tartalmazza a pályázat azonosításához szükséges pályázati számot, az igazolás tényét, 
dátumot, aláírás helyét. 

• Az 50 M Ft feletti értékű EU-s pályázatoknál, továbbá, ahol a szerződés ezt előírja, 
gondoskodik a végelszámolás könyvvizsgáló által történő felülvizsgálatáról, és a vélemény 
elszámoláshoz csatolásáról. A felkérhető könyvvizsgálók jegyzékét a Pályázati és Kutatási 
Csoport adja meg. 

• Azon támogatási szerződések elszámolásánál, amelyeknél megkövetelik az eredeti 
bizonylatok csatolását, gondoskodik az eredeti bizonylatok megőrzéséről. 

• Gondoskodik arról, hogy a projekt megvalósítására elszámolt személyi költségek 
dokumentumai rendelkezésre álljanak, dokumentumok továbbításáért. 

• Az elfogadott elszámolásról tájékoztatja a Pályázati és Kutatási Csoportot. 
• Felelős a pályázathoz kapcsolódó határidők figyelemmel kíséréséért, az általa 

aláírt/szignált dokumentumok adatainak valódiságáért. 
 
 
2. A Pályázati és Innovációs Igazgatóság 
 

• Koordinálja és irányítja az Egyetem pályázati tevékenységét, feladata a benyújtandó 
pályázatokkal kapcsolatos egyetemi ügyintézés koordinálása, menedzselése, a 
pályázatokhoz szükséges statisztikai és azonosító adatok egységes formában történő 
rendelkezésre bocsátása, űrlapok kitöltése, közzététele, a pályázatok formai ellenőrzése, 
önálló központi pályázatok benyújtása. 

• Elősegíti az Egyetemen létrehozott pályázati eredmények hasznosítását. 
• Feladata az Egyetem számára releváns hazai, európai uniós és Európán kívüli 

programokkal összefüggésben kiírt pályázatok figyelése és az érdekeltek számára 
folyamatos információszolgáltatás, 

• Az eredményesebb pályázati tevékenység folytatása érdekében személyi, tárgyi és 
referenciakataszter kialakítása és ezek informatikai hátterének fejlesztése. 

• Kapcsolattartás és folyamatos együttműködés külső pályázati irodákkal. 
• Tanácsadás illetve szükség esetén konzultációk szervezése, partnerkeresés. 
• Segíti az Európai Unió által kínált pályázati lehetőségek kihasználását, részt vesz a 

pályázatok előkészítésében. 
• Feladata az Egyetem projektjeinek eredmény-követése és utókezelése. 
• Kapcsolatot tart a Jogi Csoport munkatársaival. 
• Intézményi szintű nyilvántartást vezet az Egyetem pályázati tevékenységéről, melyről 

szóló összefoglalót félévente megküld az Egyetem rektorának. 
• A nyilvántartott adatok egyezősége érdekében rendszeres kapcsolatot tart a Pénzügyi 

Igazgatóság Kutatási Csoportjával. 
• Feladata a saját adatbázis folyamatos karbantartása, statisztikák készítése, Web oldal 

folyamatos aktualizálása. 
• Figyelemmel kíséri a hallgatók számára biztosított pályázati, alapítványi és egyéb külön 

támogatások elnyerésével kapcsolatos lehetőségeket, 
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3. Gazdasági Főigazgatóság 
 
 

3.1. Gazdasági főigazgató 
 

• A Rektori Hivatal címére beérkező minisztériumi, és egyéb egyedi elszámolású támogatási 
szerződések eredeti példányát a rektori szignálást követően, a Gazdasági Főigazgatóság 
kapja, amely szervezet az eredeti példányt a Pénzügyi Igazgatóságnak továbbítja. A 
feladatban még érintett szervezetet másolati példánnyal kell tájékoztatni. 

• A gazdasági főigazgató pénzügyi szempontból ellenjegyzi a Pénzügyi Igazgatóság által 
ellenőrzött, rektori aláírásra kerülő pályázatokat, pályázati, támogatási szerződéseket és 
elszámolásokat. 

• Jogosult delegálni ellenjegyzési jogkörét a rektor-helyettesi hatáskörű pályázatoknál, 
szerződéseknél, elszámolásoknál, ahol ezt a kiíró szervezet lehetővé teszi. 

• Figyelemmel kíséri a pályázati elszámolási határidők betartását, és szükség esetén 
intézkedést kezdeményez az Egyetem rektoránál vagy illetékes rektor-helyettesénél. 

 
3.2. Pénzügyi Igazgatóság 
 
• Minden olyan szerződést, amely pályázat vagy támogatás útján kerül az Egyetemre, és 

egyedi elszámolás köteles, a pénzügyi és számviteli nyilvántartás és elszámolás 
szempontjából a Pénzügyi Igazgatóság kezel. 

• A szervezeti egység által beküldött, vagy a Gazdasági Főigazgatóság által a Pénzügyi 
Igazgatóságra szignált pályázati szerződések eredeti példányát nyilvántartásba vétel és 
további intézkedések céljából iktatás után a Pályázati és Kutatási Csoportnak kell átadni. 
A Pályázati és Kutatási Csoport pénzügyi, elszámolás- technikai szempontból segíti a 
pályázók munkáját, egyben gondoskodik a pályázatokhoz, szerződésekhez szükséges 
egyetemi alapadatok intraneten történő közzétételéről és folyamatos aktualizálásáról. 

• Feladata a pályázatok költségvetésének ellenőrzése, a szerződések és beszámolók 
pénzügyi szempontú ellenőrzése, adatszolgáltatás a szerződések pénzügyi adatairól, 

• Megadja a szervezeti egység által részben kitöltött CO rendelésszám-igénylő lap további 
szükséges adatait a Kontrolling Igazgatóságnak. 

• Az informatikai rendszerben rögzíti a bevételi adatokat és a pályázathoz kapcsolódó 
költségterv adatait. 

• Gondoskodik a szerződések költségvetési terve szerinti dologi és bér keretek 
megnyitásáról, ill. ellenőrzi és végrehajtja a gazdasági vezető bejelentése alapján a 
keretátcsoportosítást. 

• A bérjellegű kifizetéseket megelőzően ellenőrzi a fedezetet. 
• Vezeti az előlegigénylést, támogatás elszámolást, a szigorú számadású nyilvántartás 

követelményeinek megfelelően. 
• A pályázati és a támogatási szerződésekről, elszámolásokról vezetett pénzügyi 

nyilvántartás olyan dokumentáció, amely teljes körűen, megbízhatóan kell, hogy 
biztosítsa az elszámolások állapotának követését, beleértve az SAP rendszer által 
biztosított adatokat. A pályázati előleg nyilvántartásához szükséges adatokat is a pénzügyi 
nyilvántartási rendszernek kell biztosítania. 

• Az OTKA csak elektronikusan fogad elszámolást, ezért ezen szerződések elszámolását 
központilag a Pályázati és Kutatási Csoport végzi. 

• A Bérgazdálkodási Osztály számfejti a bérjellegű kifizetéseket, és rögzíti az SAP 
rendszerben. 
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• A Bérgazdálkodási Osztály a gazdasági vezető vagy a Pályázati és Kutatási Csoport 
kérésére elkészíti a pályázatok elszámolásához szükséges bér-, és járulék kifizetési 
adatokat tartalmazó igazolásokat, olyan részletezésben, ahogy ezt a pályázati elszámolási 
rend előírja. 

• A pályázati szerződésekben közzétett elszámolási határidők betartásához adott esetekben a 
Pénzügyi Igazgatóságnak biztosítani kell a kapcsolódó számlák átutalásának elsőbbségét. 

• A Pénzügyi Igazgatóság előre meghatározott, igény szerinti adatszolgáltatást biztosít a 
Pályázati és Innovációs Igazgatóság és a Kontrolling Igazgatóság részére. 

 
 

3. 3 Kontrolling Igazgatóság 
 

• Az SAP nyilvántartási rendszerben a Pályázati és Kutatási Csoport kiegészítő adatai 
alapján kijelöli a pályázati vagy támogatási szerződés elkülönített CO rendelési számát, 
amelyen történik továbbiakban mind a bevételi, mind a bér és dologi kiadási adatok 
nyilvántartása. 

• Támogatási szerződés esetén végzi a szerződésben jelölt azon feladatokat, amelyre a 
főigazgatói rendelkezés vonatkozik. 

• Informatikai Rendszerfelügyeleti-fejlesztési és Üzemeltetési Osztály által közreműködik az 
SAP rendszerből kinyerhető adatok átadásával a Pályázati és Kutatási Csoport teljes körű 
nyilvántartásának adataihoz, amelyből igénye szerinti adatszolgáltatás rendelkezésére áll. 

 
 
4. Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság 
 

• A projektvezető külön felkérésére elkészíti a pályázati projekt megvalósításában résztvevő 
közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszony tartalmi elemeit érintő 
módosításokat, továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásához 
szükséges iratokat, illetve intézi az ezekkel kapcsolatos adminisztrációt. 

• A projektvezető a felkérést köteles az igazgatónak címezve előterjeszteni. A felkérésnek 
tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyeket a jelen szabályzat IV. fejezete 1.1. pontja 
felsorol. 

• A Pályázati és Kutatási Csoport fedezetigazolását követően rögzíti az SAP rendszerben a 
bér és bérjellegű kifizetések bizonylatait, és számfejtésre, utalásra továbbítja a Pénzügyi 
Igazgatóság Bérszámfejtési Csoportjának. 

 
 
5. Jogi Csoport 
 

Feladata a pályázati tevékenység keretében a pályázók számára az elnyert pályázat 
szerződéskötésében való jogi segítségnyújtás, és a szerződések jogi ellenjegyzése. 

 
 
6 Technológiai és Transzfer Kft 
 

Feladata a pályázati szerződés szabadalmi viszonyainak tisztázása a TTI Szabályzat alapján. 
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V. AZ ELSZÁMOLÁSOK RENDJE 
 
 
A tételes pénzügyi elszámolásokkal szemben támasztott formai és tartalmi előírásokat, a 
pályázatot kibocsátó szervezet határozza meg, így ezek eltérőek lehetnek, de a rendszerszerű 
elszámoláshoz bizonyos alapkövetelményeket minden elszámolásnál be kell tartani, amelyekhez 
a széleskörűen érintett KPI által felügyelt projektekhez kiadottak a következők szerint adnak 
iránymutatást. 
 
A támogatottnak a beszámolási időszakra összesítve, a kétoldalú szerződés alapján forrásonként 
kell elkészítenie a költségelszámolást a vállalt feladatokhoz kapcsolódó ténylegesen felmerült 
költségekről. 
 
Az előirányzatok szerinti költségösszesítőket Excel táblázatok segítségével célszerű elkészíteni, 
és az immateriális javak, valamint a K+F eszköz beszerzéséről a megjelölt bizonylatokat 
szükséges mellékelni. 
 
1. Személyi juttatások és járulékai 
 

Az elszámolás keretében el kell készíteni a beszámolási időszakra vonatkozó, ténylegesen 
felmerült, a projekt megvalósításában közvetlenül részt vevő személyek (pl.: kutatók, 
technikusok, kisegítő személyzet, stb.) díjazásáról készített részletes kimutatást forrásonként  
Az elszámolás elkészítésénél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 
79. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
A ráfordításokat forrásonként bemutató, aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott, 
oldalszámozott táblázat szerint kell kitölteni. (4. sz. melléklet) 

 
A munkaadókat terhelő járulékok a ténylegesen felmerült személyi jellegű ráfordítások 
alapján megállapított bérjárulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, 
egészségügyi hozzájárulás, stb.) a számviteli törvény 79. §-ának (4) bekezdése szerint. A 
munkaadókat terhelő járulékok körébe tartozik a társadalombiztosítási járulék, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden 
olyan, adók módjára fizetendő kötelezettség, amelyet a személyi jellegű ráfordítások alapján 
állapítanak meg. 

 
2. Dologi kiadások (anyagok, készletek beszerzése, szolgáltatások vásárlása) 

 
A dologi (anyagjellegű) ráfordítások között kizárólag az adott kutatási tevékenységhez 
kapcsolódó anyagfelhasználás, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségei számolhatók 
el, a számviteli törvény 78. §-ának (2)-(4) bekezdése szerint. 
 
Ide tartoznak a külső megbízás alapján vásárolt szolgáltatások, és a dologi egyéb kiadások. 
 
A támogatott a projekt megvalósításának közvetlen anyagjellegű és szolgáltatási költségeiről 
(így különösen a megvalósításhoz közvetlenül felhasznált, vásárolt vagy előállított anyagok, 
félkész- és kész termékek költségeiről, valamint kapcsolódó kutatás-fejlesztési megbízások, 
alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások, konzultációk, minősítések, mérések, 
vizsgálatok, stb. költségeiről) készítsen számlaösszesítő táblázatot, amelyből a helyszíni 
ellenőrzés során egyértelműen megállapíthatónak kell lennie annak, hogy az abban feltüntetett 
tételekhez mely eredeti bizonylat tartozik. 
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A ráfordításokat forrásonként bemutató, aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott, 
oldalszámozott számlaösszesítő táblázat szerint kell kitölteni. (5.sz. és 6. sz. mellékletek) 

 
3. Immateriális javak beszerzése a kutatás-fejlesztéshez 

 
Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott kutatási tevékenység 
keretében vásárolt, a tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, immateriális javak 
(szellemi termékek) bekerülési értéke. A bekerülési értéket a számviteli törvény 47.-48. §-
ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg. A számviteli törvény 25. §-ának (7) 
bekezdése szerinti szellemi termékek – támogatási szempontból – csak akkor vehetők 
figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettől vásárolta. 
A támogatott a ráfordításokról készítsen költségösszesítőt, a javasolt formában. A 
ráfordításokat forrásonként bemutató, aláírt, bélyegző lenyomattal ellátott, oldalszámozott 
számlaösszesítő táblázat szerint kell kitölteni. (7. sz. melléklet) 
 
A költségösszesítő táblázat mellé az alábbi bizonylatok csatolása szükséges: 
 
• A támogatott nevére, címére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák, rész-számlák, vagy 

egyéb pénzügyi bizonylatok (továbbiakban: számla) hiteles másolata (a támogatott 
képviselője hitelesíti, azaz a számla másolaton aláírásával, bélyegző lenyomattal ellátva 
igazolja, hogy az mindenben azonos az eredetivel); 

• Az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok hitelesített másolata (a 
támogatott képviselője hitelesíti, azaz a bizonylat másolatán aláírásával igazolja, hogy az 
mindenben azonos az eredetivel); 

 
= a pénzügyi teljesítés bizonylata átutalás esetén a bankszámla-kivonat, vagy eredeti banki 

igazolás; 
=csoportos átutalás esetén (GIRO) a csoport terhelési értesítő, melyhez mellékelni 

szükséges a csoporthoz tartozó „GIRO állomány” lista, vagy a „GIRO banki átutalás 
készítése TXT file-ba” listát (olyan lista, amelyből megállapítható a terhelés összesen 
összege, és az adott számla is egyértelműen beazonosítható); 

=készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, amelyen aláírással igazolva van a 
bizonylat kiállítása és a készpénz átvétele; 

=egyszeres könyvvezetésre jogosult magánvállalkozó esetében a pénztárkönyv adott 
tételéről készült másolat is igazolhatja a kifizetés megtörténtét. 

• Az adott beszerzéshez kapcsolódó állományba-vételi bizonylat hitelesített másolata. 
 
4. Eszközbeszerzés a kutatás-fejlesztéshez 
 

A tárgyi eszközök beszerzésével összefüggő ráfordítások között, az adott kutatási-fejlesztési 
tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, új műszerek, gépek, berendezések egyéb 
eszközök vásárlásának bekerülési értéke számolható el. A bekerülési értéket a számviteli 
törvény 47.-48. §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg.  
A támogatott a ráfordításokról készítsen költségösszesítőt, a javasolt formában. A 
ráfordításokat forrásonként bemutató, aláírt, bélyegző lenyomattal ellátott, oldalszámozott 
számlaösszesítő táblázatot kell kitölteni (8. sz. melléklet). 
 
A költségösszesítő táblázat mellé az alábbi bizonylatok csatolása szükséges: 

 
• A támogatott nevére, címére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák, rész-számlák, vagy 

egyéb pénzügyi bizonylatok (továbbiakban: számla) hiteles másolata (a támogatott 
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képviselője hitelesíti, azaz a számla másolaton aláírásával igazolja, hogy az mindenben 
azonos az eredetivel); 

• Az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok hitelesített másolata (a 
támogatott képviselője hitelesíti, azaz a bizonylat másolatán aláírásával, bélyegző 
lenyomattal ellátva igazolja, hogy az mindenben azonos az eredetivel); 

=A pénzügyi teljesítés bizonylata átutalás esetén a bankszámla-kivonat, vagy eredeti banki 
igazolás; 

=csoportos átutalás esetén (GIRO) a csoport terhelési értesítő, melyhez mellékelni szükséges 
a csoporthoz tartozó „GIRO állomány” lista, vagy a „GIRO banki átutalás készítése TXT 
file-ba” listát (olyan lista, amelyből megállapítható a terhelés összesen összege, és az adott 
számla is egyértelműen beazonosítható); 

= készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, amelyen aláírással igazolva van a 
bizonylat kiállítása és készpénz átvétele; 

=egyszeres könyvvezetésre jogosult magánvállalkozó esetében a pénztárkönyv adott 
tételéről készült másolat is igazolhatja a kifizetés megtörténtét. 

• Az adott beszerzéshez kapcsolódó állományba vételi bizonylat hitelesített másolata. 
 
Abban az esetben, ha a K+F eszköz saját kivitelezésben valósul meg, akkor a támogatott 
ennek elszámolásához olyan, a mindenkor hatályos számviteli törvény előírásainak 
megfelelő belső bizonylatot köteles készíteni, és elszámolásra benyújtani, amely 
tartalmazza az előállítására felhasznált közvetlen anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget 
és annak járulékait, illetve az előállítás során felmerült egyéb közvetlen költségeket.  
 
Amennyiben az immateriális javak és a K+F eszköz beszerzések importból valósulnak 
meg, az alábbi dokumentumok hiteles másolatát is csatolni szükséges:  
 
Közvetlen külföldi szállítótól történő beszerzés esetén: 

 
• a Kedvezményezett nevére, címére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák, 

devizaszámlák, rész-számlák, (továbbiakban: számla) hiteles másolata; 
• idegen nyelvű számla esetén annak, a Kedvezményezett gazdasági vezetője és 

témavezetője aláírásával ellátott magyar nyelvű fordítása; 
• az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok hiteles másolati példánya; 
• amennyiben a bankkivonat a számlához történő beazonosításhoz szükséges adatokat nem 

tartalmazza, a K2 deviza átutalási megbízás terhelési értesítőjének hitelesítet másolata; 
• devizában történő teljesítés esetén a Kedvezményezett gazdasági vezetője által aláírt 

nyilatkozat a számla elszámolásánál alkalmazott árfolyamról; 
• szerződések, megrendelések hiteles másolata; 
 
Bizományos által történő beszerzés esetén: 
 
• kedvezményezett nevére, címére kiállított fedezetbekérő (előleg) hiteles másolata  
• előleg elszámolásról készített dokumentum hiteles másolata 
• kedvezményezett vagy bizományos nevére, címére kiállított devizaszámla hiteles másolata  
• idegen nyelvű számla esetén annak, a kedvezményezett gazdasági vezetője és témavezetője 

aláírásával ellátott magyar nyelvű fordítása; 
• a vámáru nyilatkozatnak és a vámhatározatnak a kedvezményezett által hitelesített 

másolata; 
• az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok hiteles másolati példánya; 
• devizában történő teljesítés esetén a kedvezményezett gazdasági vezetője által aláírt 

nyilatkozat a számla elszámolásánál alkalmazott árfolyamról; 
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• szerződések, bizományosi szerződések, megrendelések másolata; 
 

EU-n kívüli országból beszerzett árú esetén a határátlépést igazoló vámpapírok hiteles 
másolata, illetve a vám befizetését igazoló dokumentumok hiteles másolata ; 
EU-n belüli országból beszerzett áru esetén a szállítólevél, vagy F2L bizonylat hiteles 
másolata; 

 
5. A feladatokra elszámolt rezsiköltség 
 
Az egyetemi rezsiköltségre vonatkozó adatokat az Önköltség számítási és árképzési szabályzat, 
ill. a mindenkori éves Vezetői költségvetés tartalmazza. 
 
6. Összesített költségek 
 
A projekt beszámolási időszakában felmerült költségek összesítésekor, ki kell tölteni az 
összesítést szolgáló pályázati elszámolási rend szerinti mellékletet. 
 
A támogatás és előlegigénylőkön, mivel ezek szigorú számadású nyomtatványként kezelendők, 
csak azon személyek által szignált, datált, és bélyegzőlenyomattal ellátott szabályos 
hibajavítások fogadhatók el, akik aláíróként szerepelnek a bizonylaton. 
 
 
VI. NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
 
1. A Pályázati és Innovációs Igazgatóság 
 
Számítógépes nyilvántartást vezet az Egyetemet érintő pályázati tevékenységekről. 
A nyilvántartásnak lehetővé kell tennie, hogy folyamatosan megismerhető legyen, hogy az 
Egyetem és szervezeti egységei, illetve dolgozói: 
 
• milyen pályázatokon vettek részt, 
• milyen tevékenységre nyertek el támogatást, 
• milyen mértékű a megpályázott összeg, 
• milyen mértékű a támogatási összeg, 
• milyen mértékű az önrész összege, 
• kik vesznek részt az egyes pályázati témák lebonyolításában, 
• ki vezeti az egyes pályázati témákat, 
• a kutatási normatíva megállapításához szükséges adatokat. 

 
2. A Pénzügyi Igazgatóság  
 
A Pénzügyi Igazgatóság Pályázati és Kutatási Csoportjánál vezetett nyilvántartás kötelező 
elemeit részletesen a 9.sz. melléklet tartalmazza. 
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VII. ELLENŐRZÉSI PONTOK 
 
1. A szervezeti egység pályázatok kezelésével megbízott gazdasági vezetője 
 
• Ellenőrzi a szerződések, szerződés módosítások Pénzügyi Igazgatóságra történő beküldését. 
• A pályázati, támogatási szerződések folyamatos követéséhez, elszámolásához szükséges 

nyilvántartásai alapján a pályázati költségvetés és a szerződés adatainak ellenjegyzésnél 
ellenőrzi ezek végrehajthatóságát, önrész esetén a fedezet biztosíthatóságát. 

• Az előleg igénylésénél ellenőrzi a szerződésben foglaltakat. 
• Az előleg és a szerződés végső elszámolásánál ellenőrzi az elszámolási határidő betartását és 

a tényleges felhasználás bizonylatait. 
• Ellenőrzi az elszámolások elfogadására vonatkozó tájékoztatás megküldését a Pályázati és 

Innovációs Iroda, és a Pályázati és Kutatási Csoport részére. 
 
2. Pénzügyi Igazgatóság 
 
2.1 Pályázati és Kutatási Csoport 
 
• ellenőrzi a beérkezett szerződések adatait a Pályázati és Innovációs Igazgatóságnál 

elektronikusan nyilvántartott adatok alapján, az egyetemi szerződés nyilvántartás teljes 
körűsége érdekében, 

• Az SAP rendszer adatai alapján ellenőrzi a bér, és bérjellegű kifizetések fedezetét, 
• Az általa vezetett nyilvántartás alapján: 

= figyelemmel kíséri a pályázatok elszámolási határidejét, és ha az előírt leadási határidő előtt 
10 nappal nem érkezik be az elszámolás, azonnali intézkedésre felszólítja a projektvezetőt és 
a gazdasági vezetőt, 
= ellenőrzi az előleg, és a végső elszámolások helyességét. 

 
2.2. Pénzforgalmi Csoport  
 
• Ellenőrzi a számlák kifizetésénél a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai teljesítés igazoló 

bélyegzők alkalmazását. 
 
 
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen szabályzat a Szenátus 86/2007. (VI. 28.) számú határozatával 2007. július 1. napján lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a 2005. június 20-án kiadott Rektori Utasítás hatályát veszti. 
 
A Szenátus felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy jogszabályváltozás, vagy az 
elektronikus pályázatokhoz kapcsolódó elszámolási rend változásánál, vagy egyéb indokolt 
esetben körlevélben gondoskodjon szabályozás átmeneti aktualizálásáról, és szükség szerint a 
szabályzat módosítás kezdeményezéséről. 
 
Budapest, 2007. június 28. 
 
 

Dr. Tulassay Tivadar s.k.  
rektor 
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1. sz. melléklet 
 
                                     PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ LAP  

a Semmelweis Egyetemről benyújtandó pályázatokhoz 
 

Valamennyi mező kitöltése kötelező! Amelyik nem vonatkozik Önre, tegyen oda 0-t! 
1. Pályázat teljes címe: 
 
    Pályázat rövid címe: 
 
     Akronim:  
 

Adja meg a pályázatra jellemző legfontosabb öt kulcsszót angolul! 
Kulcsszó1:  
Kulcsszó2:  
Kulcsszó3:  
Kulcsszó4:  
Kulcsszó5:  
 

Projekt célja magyarul (min. 200, max. 500 karakter): 
 
Projekt célja angolul (min. 200, max. 500 karakter): 

 
 
2.A pályázati kiírás típusa (megfelelő rész megjelölendő):  
 
□  ETT                                                    □  OTKA                     □  Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 
□  EÜM                                                   □  NKTH                     □ EU Keretprogram (FP) 
□  Egyéb:…………………………………………………………………………………. 
 
3. A pályázati kiírás 

• pontos megnevezése (pl.: Alkalmazott kutatás-fejlesztési program – AKF): 
 

• kódja, amennyiben van (pl.: GVOP-2004-3.1.1.): 
 
4. Beadási határidő: 
 
5. Kontakt személyek neve:  
 

 Név Intézet/klinika/tanszék neve Elérhetőség (tel.,e-mail) 
Pályázó/Konzorci-um 

vezető 
   

    
A projekt SE szakmai 

képviselője 
   

Az SE 
 intézet/klinika/tanszék 

gazdasági vezetője  

   

    
    

    
 
6. Projekt teljes költsége (Forint, Euró, USD): 

Igényelt támogatás (Forint, Euró, USD): 
Projekt futamideje (tól-ig): 
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7. Konzorciumi partnerekre vonatkozó adatok:  
Kérjük, hogy a táblázatban a Semmelweis Egyetemről pályázókat is tüntessék fel! 
 

Konzorciumban 
résztvevő 

intézmények neve 

Önrész 
összeg        % Igényelt támogatás  Egyéb forrás Összesen 

Pályázó/Konzorcium 
vezető: 

     

1. partner: 
 

     

2. partner: 
 

     

3. partner: 
 

     

4. partner: 
 

     

5. partner: 
 

     

Összesen: 
 

     
 

8. Semmelweis Egyetemről pályázó(k) pénzügyi adatai:  
A) 

Intézet/klinika/tanszék 
neve:  

 
Kért támogatás Önrész  Egyéb forrás Összesen 

Bér      
Járulékai     
Dologi kiadás     
Rezsi     
Immateriális javak     
Eszközbeszerzés     
Egyéb     
Összesen     

 
B) 
Kérjük, hogy az A) táblától eltérő költségvetés esetén a költségsorokat a pályázatnak megfelelően töltsék ki. 
 

Intézet/klinika/tanszék 
neve: 
 

Pályázaton 
elnyert 
támogatás  

Önrész Egyéb forrás Összesen 

     
     
     
     
     
     
     
Összesen      

9.A Semmelweis Egyetemre vonatkozó önrész származásának pontos megnevezése: 
(belső: intézet/klinika/tanszék, kar, központi egyetemi;          külső: alapítvány, egyéb, stb.) 
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10. Intézkedések (csak a központi egységek töltik ki!): 
 
 

 A pályázati anyag átvételének időpontja Aláírás 

Pályázati és Innovációs 
Igazgatóság 

 
 
 

 

Pénzügyi Igazgatóság 
 
 
 

 

Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság 

 
 
 

 

Rektor 
Általános rekorhelyettes 
Tudományos rektorhelyettes 
Oktatási rektorhelyettes 

 
 
 

 

Pályázati és Innovációs 
Igazgatóság 

 
 
 

 

Pályázó 
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2. sz. melléklet 

 
SZERZŐDÉSKÖTÉSI NYILVÁNTARTÓ LAP 

a Semmelweis Egyetemről benyújtott és támogatást elnyert pályázatok szerződéskötéséhez 
 

Valamennyi mező kitöltése kötelező!  Amelyik nem vonatkozik Önre, tegyen oda 0-t! 
1. Pályázat teljes címe: 
    Pályázat magyar nyelvű címe: 
    Pályázat rövid címe: 
    Regisztrációs száma: 
   
    Szerződés száma: 
  
    Akronim:  
 

Adja meg a pályázatra jellemző legfontosabb öt kulcsszót angolul! 
Kulcsszó1:  
Kulcsszó2:  
Kulcsszó3:  
Kulcsszó4:  
Kulcsszó5:  
 

Projekt célja magyarul (min. 200, max. 500 karakter): 
 
Projekt célja angolul (min. 200, max. 500 karakter): 

 
 
2. A pályázati kiírás típusa (megfelelő rész megjelölendő):  
□  ETT                                                    □  OTKA                                 □  Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 
□  EÜM                                                   □  NKTH                                 □  EU Keretprogram (FP) 
□  Egyéb:…………………………………………………………………………………. 
 
3. A pályázati kiírás 

• pontos megnevezése (pl.: Alkalmazott kutatás-fejlesztési program – AKF): 
 

• kódja, amennyiben van (pl.: GVOP-2004-3.1.1.): 
 
4. A szerződés beadási határideje:  
 
5. Kontakt személyek neve:  

 
 Név Intézet/klinika/tanszék neve Elérhetőség (tel.,e-mail) 

Pályázó/Konzorcium vezető 
   

    

A projekt SE szakmai 
képviselője 

   

Az SE intézet/klinika/tanszék 
gazdasági vezetője 

   

 
 
6. Projekt teljes költsége (Forint, Euró, USD): 

Elnyert összeg (Forint, Euró, USD): 
Projekt futamideje:  
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7. Konzorciumi partnerekre vonatkozó adatok:  
Kérjük, hogy a táblázatban Semmelweis Egyetemről pályázókat is tüntessék fel! 
 

Konzorciumban résztvevő 
intézmények neve 

Önrész 
 

     összeg           % 

Pályázaton elnyert 
támogatás Egyéb forrás Összesen 

Pályázó/Konzorcium 
vezető 
 

     

1. partner 
 

     

2. partner 
 

     

3. partner 
 

     

4. partner 
 

     

5. partner 
 

     

Összesen       
 

8. Semmelweis Egyetemről pályázó(k) pénzügyi adatai:  
A) 
Intézet/klinika/tans
zék neve: 

 

Pályázaton 
elnyert 

támogatás  
Önrész Egyéb forrás Összesen 

Bér      
Járulékai     
Dologi kiadás     
Rezsi     
Immateriális javak     
Eszközbeszerzés     
Egyéb     
Összesen     

 
 
B) 
Kérjük, hogy „A” táblázattól eltérő költségvetés esetén a költségsorokat a szerződésnek megfelelően töltsék ki. 
 
Intézet/klinika/tans
zék neve: 
 

Pályázaton 
elnyert 
támogatás  

Önrész Egyéb forrás Összesen 

     
     
     
     
     
     
     
Összesen      
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9. A Semmelweis Egyetemre vonatkozó önrész származásának pontos megnevezése: 
(belső: intézet/klinika/tanszék, kar, központi egyetemi;          külső: alapítvány, egyéb, stb.) 
 
 

10. Elszámolási időszakok ütemezése: 
 

Sor-
szám Kezdete Vége Elszámolás benyújtásának 

határideje Tervezett felhasználás összege 

1.         
2.         
...         
Összesen    
 
 
 
12. Egyéb jogi szempontok 
 
• Ha a szerződés érvényességéhez hatóság jóváhagyása, vagy harmadik személy beleegyezése szükséges, 

utalás arra, hogy a jóváhagyás, illetőleg a beleegyezés nélkül a szerződés érvénytelen: 
 
• A szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezés: 
 
• Mindazon tények és kikötések, amelyek az Egyetem jogainak érvényesítését szolgálják: 
 
 
 
  

Tudomásul vesszük, hogy a támogatás teljes összegének egy része központi hozzájárulás címén elvonásra kerül. (Amennyiben a 
pályázat előírja az elvonás megengedett mértékét, a pályázati feltétel erről szóló részét a pályázati nyilvántartó lap mellé csatolni 
kell.) 
Jelen formanyomtatványt a támogatási szerződés központi aláíratásához kell csatolni. Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek és az elektronikus adatszolgáltatásnak eleget tettünk. 
  
A szerződéskötési nyilvántartó lap elektronikus elérhetősége: http://www.sote.hu/nyilvantarto/szerzodes.php 
 
A szerződés benyújtásával egy időben hozzájárulunk, hogy az Egyetem honlapján a projekttel kapcsolatos legfontosabb adatok 
megjelenjenek. 
 
Dátum:  
 
……………………………                …………………………      …..………………………. 
pályázó intézet/klinika/tanszék            témavezető aláírása             gazdasági vezető aláírása 
vezetőjének aláírása 
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Intézkedések (csak a központi egységek töltik ki!): 
 

 A támogatási szerződés átvételének időpontja Aláírás 

Pályázati és Innovációs 
Igazgatóság 

 
 
 

 

Pénzügyi Igazgatóság 
 
 
 

 

Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság 

 
 
 

 

Jogi Csoport 
 

  

Rektor 
Általános rekorhelyettes 
Tudományos rektorhelyettes 
Oktatási rektorhelyettes 

 
 
 

 

Pályázati és Innovációs 
igazgatóság 

 
 
 

 

Pályázó 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. sz. melléklet  

 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESÍTŐ 

Projektre elszámolt bruttó bér 
(Ft) 

Projektre elszámolt bruttó bér 
járuléka (Ft) Projektben résztvevő dolgozók neve (és 

elszámolt hónapok száma) 

Állandó dolgozó, (Á) 
vagy megbízásos 

dolgozó (M) 

A dolgozó teljes 
munkaidejére 

kifizetett havi bruttó 
bér (Ft) 

Bruttó bér után 
fizetet járulék 

(Ft) 

Támogatás Saját forrás Támogatás Saját forrás 

Projektre felhasznált 
munkaidő a tejes 

munkaidő 
százalékban (%) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Összesen:       0  

A táblázatban megadott adatok valódiságát igazolom:  
Bp.200……….. 
 

Kitöltésért felelős    ph.     Képviseletre jogosult vezető 

Projekt száma:  
Megnevezés:  
A kétoldalú szerződés száma:  
Elszámolási időszak:  

……………….
részfeladat 
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 4. sz. melléklet 
 

EGYÉB DOLOGI KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 
 

Számla összege (Ft) A számlából projektre elszámolt költségek forrásonként (Ft) 
Sor 
sz. 

Számlakibocsátó 
neve 

Számla 
sorszáma 

Kiállítás 
dátuma 

Termék v. 
szolgáltatás 

megnevezése 
Bruttó Nettó ÁFA Támogatás Saját 

forrás 
Egyéb 
forrás 

Összesen SAP FI 
bizonylat 
sorszáma 

1.     -        

2.     -        

3.     -        

4.     -        

5.     -        

6.     -        

7.     -        

8.     -        

9.     -        

Összesen: - - - - - - -  
A táblázatban megadott adatok valódiságát igazolom: 
 
Hely, dátum 
…….……………………….    ………………..……………….     ………………………………. 
     Ph.   Kitöltésért felelős       Képviseletre jogosult vezető 
 

Projekt száma:  
Megnevezés  
A kétoldalú szerződés száma:  
Elszámolási időszak:  



 

5. sz. melléklet 
 

KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTŐJE 
 

Számla összege (Ft) A számlából projektre elszámolt költségek forrásonként (Ft) 
Sor 
sz. 

Számlakibocsátó 
neve 

Számla 
sorszáma 

Kiállítás 
dátuma 

Termék v. 
szolgáltatás 

megnevezése 
Bruttó Nettó ÁFA Támogatás Saját 

forrás 
Egyéb 
forrás 

Összesen SAP FI 
bizonylat 
sorszáma 

1.     -        

2.     -        

3.     -        

4.     -        

5.     -        

6.     -        

7.     -        

8.     -        

9.     -        

Összesen: - - - - - - -  
 

A táblázatban megadott adatok valódiságát igazolom: 
Hely, dátum 
     …….……………………….   Ph.  ………………..………………. 
              Kitöltésért felelős      Képviseletre jogosult vezető 
 
 
 

Projekt száma:  
Megnevezés  
A kétoldalú szerződés száma:  
Elszámolási időszak:  
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6. sz. melléklet 
 

Projekt száma:  
Megnevezés  

A kétoldalú szerződés száma:  
Elszámolási időszak:  

IMMATERIÁLIS  JAVAK  ÖSSZESÍTŐ 
 

Számla összege (Ft) A számlából projektre elszámolt költségek 
forrásonként (Ft) Sor 

sz. 
Számlakibocsátó 

neve 
Számla 

sorszáma 
Kiállítás 
dátuma 

Termék v. 
szolgáltatás 

megnevezése Bruttó Nettó ÁFA Támogatás Saját 
forrás

Egyéb 
forrás

Összesen SAP FI 
bizonylat 
sorszáma

Egyedi 
azonosító 

(leltári 
vagy 
gyári 

szám * 

 

 

Közbeszerzési 
eljárás típusa 

1.     -          

2.     -          

3.     -          

4.     -          

5.     -          

6.     -          

7.     -          

8.     -          

Összesen: - - - - - - - -  
A táblázatban megadott adatok valódiságát igazolom: 

Hely, dátum 
     …….……………………….   Ph.  ………………..………………. 
              Kitöltésért felelős       Képviseletre jogosult vezető 
Közbeszerzés típusa:  -KE: Közbeszerzési eljárás 
 -KK: Központosított közbeszerzés 
 -N: Nincs közbeszerzés 
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7. sz. melléklet 
 

TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESÍTŐ 
 

 

Számla összege (Ft) 

A számlából projektre elszámolt költségek 
forrásonként (Ft) Sor 

sz. 
Számlakibocsátó 

neve 
Számla 

sorszáma 
Kiállítás 
dátuma 

Termék v. 
szolgáltatás 

megnevezése Bruttó Nettó ÁFA Támogatás Saját 
forrás

Egyéb 
forrás

Összesen SAP FI 
bizonylat 
sorszáma

Egyedi 
azonosító 

(leltári 
vagy 
gyári 

szám * 

 

 

Közbeszerzési 
eljárás típusa 

1.     -          

2.     -          

3.     -          

4.     -          

5.     -          

6.     -          

7.     -          

8.     -          

Összesen: - - - - - - - -  
A táblázatban megadott adatok valódiságát igazolom: 

Hely, dátum 
     …….……………………….   Ph.  ………………..………………. 
              Kitöltésért felelős      Képviseletre jogosult vezető 
 
Közbeszerzés típusa:  -KE: Közbeszerzési eljárás 
 -KK: Központosított közbeszerzés 
 -N: Nincs közbeszerzés

Projekt száma:  
Megnevezés  
A kétoldalú szerződés száma:  
Elszámolási időszak:  
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8. sz. melléklet 

 
SZERZŐDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 

NYILVÁNTARTÁSA 
a Pénzügyi Igazgatóság Pályázati Csoportjánál 

 
1. Nyilvántartási kategóriák 
Kutatási pályázatok  (P) 
Egyéb kutatási támogatások   (T) 
Külső kutatás  (K) 
Egyéb egyedi elszámolású bevétel  (E) 
 
2. Pályázati, támogatási, szerződésenként nyilvántartandó adatok 
 
Szerződés száma  - a pályázat kiírójánál kapott szám 
Témavezető  - a projekt szakmai képviselője 
Kutatóhely  - költséghely és megnevezés (SAP szerint) 
Támogatás (bevétel) forrása  - OM,OEP,KPI stb. 
Szerződés típusa  - OTKA,ETT,FKFP,OMFB,GVOP,HEFOP,RET, stb... 
Koordináló szervezet  - amennyiben az eltér a típusnál megadott szervezettől 
Finanszírozás jelleg  - előfin., utófin., részben előfin. 
ÁFA kezelési módja  - visszaigényelhető /nem igényelhető vissza 
Projektkezdési időpontja  -………………………………. 
Projekt befejezési időpontja  -………………………………. 
Projekt futamideje  - hónapokban 
Téma leírása  - pályázat témájának összefoglaló leírása 
Megbizó megnevezése  - ………………………………. 
Megbízó telephelye .- ………………………………. 
OGYI engedély száma  - gyógyszerkipróbálás esetén kitöltendő! 
Protokoll száma  - szerződéshez kapcsolódó protokoll azonosítója 
Költségterv  - összes támogatás összege, önrész összege, egyéb, projekt 

összesen és elszámolási időszakonként: elnyert támogatás, 
saját forrás, egyéb forrás, a forrás részletes költségterve : 
bér, járulék, dologi, eszközbeszerzés, rezsi ktg., kezelési 
ktg., stb. 

Elszámolási határidők  - elszámolási időszakonként 
Elszámolások követése  - beadva / elfogadva 
 
SAP-ban vezetett könyvelési adatok azonosításához: 
Pénzügyi alap besorolása  -EATV,ETT,FKFP,KK,KONZ,NFT,OMFB,OTKA 
Pénzügyi központ  - Költséghely +  CO rendelésszám 
Pályázat rövid megnevezése         - SAP-ban rögzített szerint - pü.alap+témavezető 
Pályázat hosszú megnevezése       - SAP-ban rögzített szerint - pü.alap+témavez.+témaszám 
 
3. Előlegigénylések analitikus nyilvántartása 

 
Az előlegigénylés rögzítése a konkrét pályázat kiválasztása után, elszámolási időszakhoz 
kapcsolódóan történik, ezért csak az igénylés keltét és az igényelt összeget szükséges rögzíteni. 
A bevitt adatok naplószerűen bármikor kinyomtathatók, vagy EXCEL file-ba exportálhatók. 
A nyomtatásban megjelenített adatok: igényelt összeg, banki dátum, szerződés száma, 
kutatóhely, témavezető, elszámolási határidő, teljesítés dátuma. 
 


