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1. Projekt adatok: 
 

Kedvezményezett:  Miskolci Egyetem 

Megítélt támogatás:  486.024.790 Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Támogatás időtartama: 2012.11.01. - 2014.10.31. 

Témaszám:   6120023 

 

Szakmai vezető:   Dr. Földessy János 

Projektmenedzser:  Dr. Gombkötő Imre 

Pénzügyi vezető:  Dr. Varga Beatrix 

Egyetemi felügyelő:  Prof. Dr. Jármai Károly, Stratégiai és fejlesztési 

rektorhelyettes 

Projektasszisztens:  Bárdosné Dr. Soós Viktória 

Szakmai asszisztens: Kristóf Zsófia 

Pénzügyi asszisztens: Lehoczkyné Dr. Nagy Éva 

     

 

Kapcsolattartás: 

 

Projekt menedzsment iroda: (C/2 épület, 6-os hajó, déli oldal II. em.). 

Email:     criticel@uni-miskolc.hu 

Telefon:    46/565-111/19-21 

Projektmenedzser:   20 314 7982 

 

 

Szakmai felelősök 
 

Az 1. Alapkutatási Program 

Alapkutatási program vezetője: Dr. Zajzon Norbert 

A modul Archív földtani és geofizikai adatok feldolgozása 

K+F modult vezető kutató Dr. Less György  

B modul Földtani mintavétel modul 

K+F modult vezető kutató Dr. Szakáll Sándor  

C modul Földtani elemzés modul 

K+F modult vezető kutató Dr. Mádai Ferenc  

D modul Földtani és geofizikai értelmezés modul 

K+F modult vezető kutató Dr. Hartai Éva  

E modul Stratégiai nyersanyagok hazai készletének becslése 

K+F modult vezető kutató Dr. Molnár József 

F modul Geofizikai applikációk, a kritikus nyersanyagok 

kutatásában történő alkalmazhatóságának 

meghatározása inverziós modell kialakításával. 

K+F modult vezető kutató Dr. Ormos Tamás 
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Az 2. Alapkutatási Program 

 

Alapkutatási program vezetője: Dr. Csőke Barnabás 

G modul Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis 

létrehozása szekunder forrásokra alapozva. 

K+F modult vezető kutató Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

H modul Másodlagos nyersanyagforrásból történő mintavételi és 

elemzési modul 

K+F modult vezető kutató Dr. Faitli József 

I modul Mechanikai eljárástechnikai módszerek primer és 

szekunder forrásból származó kritikus elemet 

tartalmazó nyersanyagok előzetes feldolgozásához 

K+F modult vezető kutató Dr. Bőhm József 

J modul Reakciótechnika 

K+F modult vezető kutató Dr. Bokányi Ljudmilla 

K modul Maradékanyagok hasznosítása, beágyazási eljárások 

K+F modult vezető kutató Dr. Mucsi Gábor 

L modul Recycling-barát terméktervezés és gyártástechnológia 

K+F modult vezető kutató Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

M modul Hulladéklogisztika 

K+F modult vezető kutató Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

N modul Gazdasági értékelés 

K+F modult vezető kutató UNI-FLEXYSEgyetemi Innovációs Kutató és 

Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.  
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2. A projekt szervezete 
Az alábbiakban összefoglaljuk a Projekt működtetését és felügyeletét végző testületek 

összetételét, feladatait, felelősségét és kompetenciáit. 

 

A projekt szervezetének áttekintő diagramja az 1. ábrán látható. 

 

 
 

1. ábra A projekt megvalósítás szervezeti felépítése 

A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása 
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A menedzsment tevékenységek és feladatok meghatározásakor alapvető szempont egy 

olyan koordinált és hatékony vezetői rendszer kialakítása, amely a feladat- és felelősségi 

körök világos meghatározásával és elválasztásával, az egyes szakmai és adminisztrációs 

folyamatokban meglévő átfedések kizárásával, az eljárások átláthatóvá tételével és 

egyszerűsítésével biztosítja a vállalt szakmai feladatok maradéktalan teljesítését, 

valamint a projekt lebonyolításában biztosítja a jogszabályokban, a Pályázati 

Útmutatóban illetve a Miskolci Egyetem szabályzataiban foglaltak maradéktalan 

betartását. Az egyes tevékenységek, lehetőségek egymásra épülését és az általuk 

nyújtott „szolgáltatásokat” egy egységes szemlélet szerint hangolja össze a pályázat 

keretében megvalósuló menedzsment a Stratégiai és fejlesztési 

rektorhelyettesfelügyeletével. 

Szakmai projektirányítás. 
 

A projekt a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának több intézete, 

együttműködő partnereik, non-profit szervezetek és a hasznosulásban érdekelt gazdasági 

társulások együttműködésével valósul meg. Ennek értelmében a projektben 

megvalósuló kutatási feladatok, részfeladatok közötti információáramlást, valamint a 

megvalósítók közötti kommunikációt egy szakmai projekt menedzsment 

felállításával kívánjuk biztosítani. A szakmai megvalósításért elsősorban felel a projekt 

szakmai vezetője. Feladata a Tanácsadói Panel tagjainak felkérése, munkájuk 

koordinálása, majd a Tanácsadói Panel tagjaival együttműködésben az egyes 

alapkutatási programokhoz tartozó kutatói teamek létrehozása, megszervezése, 

munkájuk koordinálása és felügyelete. A kutatási projekt fő szakaszában olyan 

kisebb kutatói K+F csoportok munkája indul meg, un. modulok keretében, amelyekkel 

a stratégiai keretekben megszabott fő célok részfeladatainak megvalósítására kerül 

sor. Az egyes modulok munkáját olyan vezető kutatók irányítják, akik sokéves 

tapasztalattal rendelkeznek, eredményeikre a tapasztalatok alapján sikeres megvalósítás 

alapozható. 

A kutatói teameket az Alapkutatási Program vezetők irányítják. A kutatói teamek 

munkájában beosztott kutatók, fiatal kutatók BSc és MSc valamint PhD hallgatók 

közreműködnek a színvonalas megvalósítás érdekében. A kutatói team munkáját kutatási 

asszisztencia segíti. Az egyes modulokat alapkutatási programokba szerveztük, amelyek 

élén az alapkutatási program vezetők állnak. Feladatuk a megfelelő minőségben történő 

szakmai megvalósítás biztosítása és a Tanácsadói Panel tagjaival történő interakció. 

A kutatói menedzsmentnek ugyan nem szerves része, hanem attól független felügyelő 

szervezet a Tanácsadói Panel.A Tanácsadói Panel egyes tagjai a projekt 

megvalósításában közvetlenül is részt vesznek. A Tanácsadói Panel 8 főből áll - a 

tudományág területén kiemelkedő elismertségű kutató (4 fő MTA Doktor) és a K+F 

területén tevékenykedő gazdasági szereplő képviselők (4 fő). A projekt végrehajtásért 

felelős vezetőivel együtt meghatározott időközönként értékelik az elért eredményeket, a 

teljesítés ütemét és minőségét, és a K+F tevékenység aktuális helyzetére vonatkozó 

tanácsokat adnak az egyes témák vezetőinek, kutatói teameknek. 

A szakmai megvalósítás fontos elemét képezi a hazai és nemzetközi K+F szervezetekkel 

a projekt során kialakított, kialakítandó együttműködések, amelyek olyan kutatási 

kapcsolódási pontokat tárhatnak fel, amivel sikeres FP7 és FP8 pályázatok megvalósítása 
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valósulhat meg. Az alapkutatási programok moduljai által generált 

eredményeknekelsődleges hasznosítói gazdasági, ipari szervezetek, amelyek további 

alkalmazott kutatási K+F tevékenységet indukálhatnak. 

A Miskolci Egyetemen a Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes irányítása alatt működik 

a Technológiai- és Tudástranszfer Központa TÁMOP projektek működési 

kockázatának minimalizálása érdekében. A Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és az 

alatta működő Technológiai- és Tudástranszfer Központjelen projekt megvalósítása során 

biztosítja az egyetemi szintű felügyeletet, a pályázat megvalósításához köthető 

tudástranszfer feladatokat lát el az együttműködő partnerekkel történő kapcsolattartás, 

valamint a Miskolci Egyetem K+F szolgáltatásainak illetve a partnerek igényeinek 

megfelelő összehangolása, az információk koordinált kommunikációja révén. További 

feladata a szabadalmi eljárások előkészítése is. A Technológiai- és Tudástranszfer 

Központ a projekt menedzsmenttel együttműködve a projektet felügyelő 

rektorhelyettesirányításával végzi feladatait. 

A Projekt Felügyelő Bizottság 
 

A Projekt Felügyelő Bizottság a Miskolci Egyetem Pályázati Szabályzata alapján 

gyakorolja a projekt megvalósításának felügyeletét. 

 

A Projekt Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Elnök:  Prof. Dr. Jármai Károly, Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

 

Titkár:  Dr. Gombkötő Imre, projektmenedzser 

 

Tagok:  Dr. Földessy János, szakmai vezető 

  Dr. Varga Beatrix, pénzügyi vezető 

  Dr. Bőhm József, a projekt stratégiai koordinátora, egyetemi docens 

   

 

A Projekt Felügyelő Bizottság feladatai: 

 

 a projekt helyzetének és előrehaladásának figyelemmel kísérése,  

 a projekt értékelése félévenként,  

 projektvezetés beszámoltatása. 

 

A Projekt Felügyelő Bizottság felelősségei: 

 

 A projekt szerződésszerű teljesítése 

 

A Projekt Felügyelő Bizottság kompetenciái: 

 

 A projekt szervezeti feladatait tartalmazó dokumentum jóváhagyása,  

 döntés a projekt stratégiai kérdéseiben,  

 javaslat minden olyan ügyben, amely hátrányosan befolyásolhatja a projekt 

célját. 
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Az Egyetemi szintű felügyeletet biztosító személy 
 

A nem intézményi szintű projektek megvalósításának intézményi felügyeletét a Miskolci 

Egyetem Stratégiai és fejlesztési rektorhelyetteselátja el. 

 

 

A Miskolci Egyetem Pályázati Szabályzata alapján feladatai és kompetenciái 

megegyeznek a szabályzat 8 § (2) bekezdésében foglaltakkal. 

 

A projekt adminisztratív és szakmai menedzsmentje 
 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005projekt adminisztratív menedzsmentje a 

Technológiai- és Tudástranszfer Központ keretein belül végzi tevékenységét. 

 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005projekt adminisztratív menedzsmentje ellátja a 

fenti projekttel összefüggő végrehajtási, szervezési, koordinálási feladatokat, különösen: 

 a szakmai megvalósításának koordinálását és felügyeletét,  

 támogatja a szakmai megvalósítást végző szervezeti egységek munkáját,  

 a pénzügyi lebonyolításában közreműködést,  

 minden, a Támogatási Szerződéssel összefüggésben felmerülő és annak 

megvalósításával összefüggő kötelezettség nyomon követését, teljesítésének 

megszervezését,  

 az Irányító Hatósággal, továbbá a szakmai megvalósítást végző szervezeti 

egységekkel történő kapcsolattartást,  

 a nevezett projekttel kapcsolatos iratok dokumentálását,  

 a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti Kifizetési kérelmek, 

valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai előrehaladási 

jelentések elkészítését. 

 Záró jelentések elkészítését 

 azAlapkutatási Programok munkájának koordinálását, felügyeletét,  

 szakmai és szervezési kérdésekben konzultációt,  

 azAlapkutatási Programok ügyrendjének elfogadását,  

 a projekt eredményeinek (az indikátorok teljesítésének) elfogadását, 

 A projekt fenntartási időszakában esedékes feladatok ellátását. 

 

A működéséért a projekt vezetői felelősek. 

 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005projekt adminisztratív menedzsment a Pályázati 

Irodával rendszeres kapcsolatot tart, szolgáltatja a szabályzatokban előírt adatokat, és 

beszámolókat. 
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A projekt adminisztratív és szakmai menedzsment tagjai 
 

A projekt szakmai vezetője: Dr. Földessy János, egyetemi tanár 

 

Feladatai: 

 

 a támogatási szerződésben foglalt támogatási cél tartalmi (szakmai) meg-

valósítását a végrehajtási ütemezéssel összhangban koordinálni,  

 a projekt szakmai munkájának az irányítása,  

 a projekt szakmai munkájának nyomon követése,  

 a Tanácsadói Panel tagjainak felkérése, egyeztetés a Tanácsadói Panel tagjaival, a 

tanácsadói Panellel együttműködve az elvégzett tevékenységek, az eredmények 

szakmai minősítése. 

 

Felelőssége:  

 

 a projekt eredményes szakmai megvalósítása.  

 

Kompetencia: 

 

 a pénzügyi teljesítéshez szakmai teljesítési igazolás kiállítása. 

 

 A szakmai asszisztens: Kristóf Zsófia, ügyvivő szakértő 

 

Feladata: 

 

 teljes körű asszisztensi feladatok ellátása a szakmai vezető mellett jelen projekt 

vonatkozásában,  

 önálló adminisztrációs és dokumentum kezelési feladatok végrehajtása,  

 a szakmai teljesítési és személyi ügyekben kapcsolattartás a projekt menedzser 

asszisztenssel, 

 a szakmai teljesítés nyomon követése és dokumentálása. A szakmai 

előrehaladásról adatszolgáltatás a projekt asszisztens részére, 

 a személyi kifizetésekhez kapcsolódó szerződésekhez adatbekérés az Alapkutatási 

Programok vezetőitől, továbbítás a projekt asszisztens részére, 

 a Tanácsadói Panel ülésein titkári feladatok ellátása. 

 

Felelőssége: 

 

 a szakmai teljesítéssel és a személyi kérdésekkel kapcsolatos dokumentumok 

határidőben történő beérkezése a projektmenedzsment irodára,  

 a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése.  
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A projektmenedzser: Dr. Gombkötő Imre, egyetemi docens 

Feladatai: 
 

 biztosítja a vállalt szakmai feladatok maradéktalan teljesítésének lehetőségét,  

 kapcsolatot tart az irányító hatósággal,  

 elkészíti a szakmai előrehaladási jelentéseket, 

 kialakítja a projektmenedzsment munkafolyamatait és dokumentációit,  

 ellátja a felmerülő adminisztratív feladatokat,  

 kialakítja az együttműködés szabályait az egyetem projektben érintett szervezeti 

egységeivel,  

 lebonyolítja, koordinálja a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó szervezési 

feladatokat,  

 menedzseli a projekt gazdálkodási folyamatait és  

 biztosítja a projekt előrehaladásához szükséges erőforrásokat,  

 kötelezettségvállalás. 
 

Felelőssége: 
 

 a pályázattal elnyert támogatás célszerű, hatékony és előírások szerinti 

felhasználása,  

 a támogatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített egyetemi 

kötelezettségek hiánytalan és határidős teljesítése,  

 a szakmai kidolgozása,  

 a költségvetés betartatása,  

 a szerződéses feltételek és a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban 

foglalt előírások betartása,  

 gondoskodni a Pályázati Nyilvántartó Rendszerbe az előírt adatok szolgáltatásáról, 

a pályázat életútjának folyamatos nyomon követéséről, a megfelelő adatok és 

dokumentumok feltöltéséről,  

 a pályázat szakmai megvalósításáról, az esetleges szakmai- és pénzügyi 

problémákról, a szerződés szerinti teljesítés alakulásáról negyedévente írásbeli 

beszámolót készíteni a pályázatot felügyelő Stratégiai és fejlesztési 

rektorhelyettes részére. 
 

Kompetencia: 
 

 A kötelezettségvállalás. 
 

A projektasszisztens: Bárdosné Dr. Soós Viktória, ügyvivő szakértő 
 

Feladatai:  
 

 teljes körű asszisztensi feladatok ellátása a projektmenedzser mellett,  

 a projekt monitoring rendszereinek működtetése, kimutatások készítése,  

 önálló adminisztrációs és dokumentum kezelési feladatok végrehajtása,  

 a MonDoc elektronikus iratkezelési rendszer és a Kötelezettségvállalási (Kötváll) 

rendszer használata,  

 a projekt koordinációs értekezletek ülésein titkári feladatok ellátása,  

 személyi kifizetésekhez kapcsolódó szerződések teljes körű ügyintézése, 

 egyéb ügyintézés.  
 

Felelőssége: 
 

 a monitoring rendszerekből kinyert adatok megbízhatósága,  

 a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése.   
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• A projekt pénzügyi vezetője: Dr. Varga Beatrix, egyetemi docens  

 

Feladatai: 

 

 A projekt megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tevékenységek 

irányítása, koordinálása,  

 kifizetési kérelmek összeállítása,  

 változásjelentők és szerződésmódosítások pénzügyi tartalmának összeállítása,  

 A kötelezettségvállalások ellenjegyzése. 

 

Felelőssége: 

 

 A projekt mindenkor érvényes eljárásrendi, pénzügyi és a hatályos jogszabályok 

szerinti pénzügyi megvalósítása,  

 a kifizetési kérelmek, változás bejelentések és szerződésmódosítások pénzügyi 

tartalmának megbízhatósága.  

 

Kompetencia: 

 

 A kötelezettségvállalások ellenjegyzése.  

 

 

A pénzügyi asszisztens:  Lehoczkyné Dr. Nagy Éva, ügyvivő szakértő 

 

Feladatai: 

 

 a pénzügyi vezető munkájának operatív támogatása,  

 a projekthez kapcsolódó számlák alaki és tartalmi ellenőrzése,  

 az utazási költségekhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása 

 kifizetések elszámolása,  

 a költségvetés folyamatos figyelemmel kísérése,  

 nyilvántartások vezetése (kötelezettségvállalási (Kötváll) és a MonDoc 

elektronikus iratkezelési rendszer működtetése), kimutatások készítése,  

 gazdasági és pénzügyi ügyekben levelezés, 

 a közbeszerzésekben adminisztratív feladatok ellátása, a közbeszerzési szakértő 

feladatainak támogatása, 

 a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 

 a változás bejelentésekhez és szerződés módosításokhoz kapcsolódó 

adminisztratív feladatok ellátása. 

 

 

Felelősségük: 

 

 a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése.  
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A Tanácsadói Panel 
 

A szakmai menedzsmentnek ugyan nem szerves része, hanem attól független felügyelő 

szervezet a Tanácsadói Panel. A Tanácsadói Panel 8 főből áll - a tudományág területén 

kiemelkedő elismertségű kutató (4 fő MTA Doktor) és a K+F területén tevékenykedő 

gazdasági szereplő képviselők (4 fő). A projekt végrehajtásért felelős vezetőivel együtt 

meghatározott időközönként értékelik az elért eredményeket, a szakmai teljesítés ütemét 

és minőségét, és a K+F tevékenység aktuális helyzetére vonatkozó tanácsokat adnak az 

egyes témák vezetőinek, kutatói teameknek. 

Tagjai: 

 

Név: Szervezet: 

Dr. Benkovics István WildHorse Ltd. 

Dr. Dobróka Mihály Miskolci Egyetem 

István Zsolt 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Dr. Less György Miskolci Egyetem 

Dr. Lukács Pál Alcufer Kft. 

Kitley Gábor Geonardo Kft. 

Dr. Szépvölgyi János 
MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és 

Környezetkémiai Intézet igazgatója 

Dr. Szűcs Péter Miskolci Egyetem 

 

Feladataik: 

 

 a projekt eredményeinek rendszeres időközönként történő értékelése, 

 a K+F tevékenységre vonatkozó stratégiai iránymutatás, 

 a Tanácsadói Panel által elkészítendő indikátorok biztosítása. 

Az alapkutatási programok 
 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005projekt K+F tevékenységét alapkutatási 

programokba szerveztük. Az egyes alapkutatási programokat tapasztalt kutatók 

irányítják. 

 

Alapkutatási program vezető 

1. Alapkutatási program a kritikus elemek primer 

nyersanyagforrásból történő előállításának hazai 

lehetőségeinek feltárására 

Dr. Zajzon Norbert 

2. Alapkutatási program a kritikus elemek szekunder 

nyersanyagforrásból történő előállításának hazai 

lehetőségeinek feltárására 

Dr. Csőke Barnabás 

 

Az alapkutatási programok vezetőinek feladata/felelőssége: 

 

 Az adott alapkutatási program K+F moduljainak megszervezése,  

 a K+F modulok részletes kutatási tervének elkészítése,  

 a K+F tevékenység koordinálása és irányítása,  

 a szakmai előrehaladás és teljesítés igazolása,  

 interakció a Tanácsadói Panel tagjaival,  

 a szakmai menedzsment által igényelt adatok és dokumentációk biztosítása.  
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A projekt ütemezése 
 

A projekt átfogó részfeladatait és ütemtervét a kézikönyv 1. számú melléklete 

tartalmazza. Ezen kívül valamennyi Alapkutatási program, és ezen belül valamennyi K+F 

modul készít saját ütemtervet. 

 

Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő 

Projektindítás 

Projektindító 
koordinációs 
értekezlet  

projektben vállalt feladatok, a 
kijelölt felelősök, a legfontosabb 

határidők áttekintése.  
2012.11.15. 

Projektnyitó 
rendezvény  

projekt indítása, a munkatársak 
és a nyilvánosság tájékoztatása  

2012.11.30. 

Projekt megvalósítás 

Főbb kutatási 
területek kijelölése 

A K+F modulok szakmai 
feladatainak és céljainak 

meghatározása 
2013.01.31. 

Tanácsadói Panel 
értékelő értekezlete 

A kutatási feladatok értékelése, 
új stratégiai irányok kijelölése 

félévente 

Jelentés a projekt 
szakmai 

előrehaladásáról és 
ezzel össze-függésben 

felhasznált 
összegekről  

A vállalt feladatok időarányos 
teljesítése 

negyedévente,  

Projektzárás Projektzáró értekezlet  
Az eredmények összegzése, a 

további teendők meghatározása  
2014.10.15. 

Fenntartási időszak 
Projekt Fenntartási 

Jelentések (PFJ) 
készítése 

fenntartási időszakra vállalt 
feladatok (indikátorok) 

teljesítése 

évente 
2019.10.31-ig 

A projekt belső információ áramlása 
 

A projekt sikere érdekében a megfelelő információ áramlás folyamatos fenntartása 

elengedhetetlen. 

 

Az alapelvek a projektben közreműködő minden munkatársra egységesen érvényesek. 

 

A projekt során keletkező iratok esetében (hivatalos levél, e-mail, emlékeztető, stb) a 

levél tárgyában mindig fel kell tüntetni a TÁMOP-4.2.2.A-CriticEl rövidítést, a K+F modul 

jelét, valamint a dokumentum sorszámát. 

 

A kifizetésekkel összefüggő dokumentumok (levél, e-mail, számlák, kiküldetések, anyag-

igénylés, stb.) csak azAlapkutatási Programok vezetőinekjóváhagyásával (szignójával) 

érvényesek. 

 

A projektben az újrahasznosított papír használata előírás a nyomatott 

dokumentumok esetében. 

 

Az ügyiratok kezelésének rendje az egyetemi ügyirat kezelési szabályoknak megfelelően 

történik. Ennek érdekében valamennyi beérkezett és elküldött levelet (elektronikus 

levelet is), elkészített projekt dokumentumot, emlékeztetőt, stb. külön-külön kell 

archiválni. 

 

Emlékeztető:  

A megbeszélésekről minden esetben a 2.számú mellékletnek megfelelő formátumú és 

tartalmú emlékeztető és jelenléti ív készül. 
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Az emlékeztetőt a megbeszélés felelőse, vagy az általa megbízott személy készít, melyet 

köteles a résztvevőknek és az esetlegesen érintetteknek (elsősorban elektronikus úton) 

eljuttatni illetve az eredeti dokumentumot a projekt adminisztratív menedzsmentje 

részére továbbítani. 

 

Azalapkutatási programok vezetői kötelesek a projekt munkatársainak az 

elérhetőségeiről a projekt adminisztratív menedzsmentet (projektmenedzser 

asszisztensét) tájékoztatni, aki azt nyilvántartja illetve az érintetteknek közreadja. 

 

Projekt Felügyelő Bizottság ülései 

Cél: 

A projekt helyzetének és előrehaladásának figyelemmel 

kísérése, a vonatkozó stratégiai döntések meghozatala. 

 A projektvezetők beszámoltatása. 

 A projekt helyzetének és előrehaladásának figyelemmel 

kísérése. 

 A fontosabb döntések meghozatala. 

Kötelező 

résztvevők: 
A Bizottság minden tagja 

Gyakoriság: Szükség szerint, de legalább félévente 

Felelős Bizottság titkára (projektmenedzser) 

 

A Projekt Felügyelő Bizottság üléseinek szokásos forgatókönyve: 

 A Projekt Felügyelő Bizottság üléseinek időtartama: max. 1,5 óra 

 Szakmai vezető beszámolója: tájékoztató a projekt szakmai előrehaladásáról. 

Felelős: Szakmai vezető. Időtartam: max. 20 perc 

 Projektmenedzser beszámolója: tájékoztató a projekt szervezeti és pénzügyi 

kérdéseiről. 

Felelős: Projektmenedzser. Időtartam: max. 20 perc 

 Az egész projektet érintő problémák: azon problémák megbeszélése, amelyek az 

egész projektet érintik. A megbeszélés feltétele, hogy a probléma feldolgozottsága 

lehetővé tegye a gyors lezárást, esetleges döntéshozatalt. 

Felelős: Projektmenedzser. Időtartam: max. 20 perc 

 Egyéb kérdések: Bármely, az egész projektet érintő kérdés. Időtartam: max. 30 

perc 
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Projekt koordinációs értekezlet ülései 

Cél: 
A projekt figyelemmel kísérése, az alapkutatási programok 

szakmai munkájának koordinálása 

Kötelező 

résztvevők: 

A projekt menedzsmentjének képviselői, az alapkutatási 

programok vezetői, stratégiai koordinátor 

Gyakoriság: Negyedévente 

Felelős Projektasszisztens 

 

A Projekt koordinációs értekezlet üléseinek szokásos forgatókönyve: 

 A Projekt koordinációs üléseinek időtartama: max. 1 óra 

 Projektmenedzser beszámolója: tájékoztató a projektet érintő eseményekről. 

Felelős: Projektmenedzser. Időtartam: max. 10 perc 

 Alapkutatási Programok vezetőinek beszámolója: minden Alapkutatási Program 

beszámol az elvégzett munkáról és a hátralévő feladatokról. A beszámoló alapja a 

korábban megtartott értekezlet.  

Felelős: Alapkutatási Programvezetők. Időtartam: max. 10 perc Alapkutatási 

Programonként.  

 Az egész projektet érintő problémák: azon problémák megbeszélése, amelyek az 

egész projektet érintik. A megbeszélések feltétele, hogy a probléma 

feldolgozottsága lehetővé tegye a gyors lezárást.  

Felelős: projektmenedzser. Idő: max. 15 perc.  

 Egyéb kérdések: bármely egyéb, az egész projektet érintő kérdés. Idő: max. 15 

perc. 

 

Tanácsadói Panel ülései 

Cél: A projekt szakmai stratégiájának kidolgozása, a projekt 

független felülvizsgálata és szakmai visszajelzés biztosítása 

Kötelező 

résztvevők: 

A projekt menedzsmentjének képviselői, A Tanácsadói Panel 

minden tagja, Alapkutatási Program vezetők 

Gyakoriság: Félévente 

Felelős Szakmai asszisztens 

 

A Tanácsadói Panel üléseinek szokásos forgatókönyve: 

 A Tanácsadói Panel üléseinek időtartama: határozatlan 

 Szakmai vezető beszámolója: tájékoztató a projekt szakmai előrehaladásáról. 

Felelős: Szakmai vezető. Időtartam: max. 20 perc 

 A projekt szakmai stratégiájával kapcsolatos kerekasztal beszélgetés a projekt 

független felülvizsgálata és szakmai visszajelzés biztosítása, stratégiai 

dokumentum összeállítása 

 

 

AzAlapkutatási Programokügyrendjüket maguk határozzák meg, így azAlapkutatási 

Programokban szervezett munkamegbeszélések gyakoriságáról, forgatókönyvéről is 

önállóan döntenek, a jelen kézikönyvben előírt szabályok betartásával. 

 

Egyéb 

 

Amennyiben bármilyen más jellegű rendszeres megbeszélésre igény van, a megfelelő 

vezetői szint döntése után kell azt bevezetni. 

 

A nyilvánosság biztosítása érdekében a projektmenedzsment a 3. számú mellékletben 

összefoglalt kommunikációs terv szerint jár el. 
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A Projekt eljárásrendje 
 

A projekt a saját működési rendje szerint működő szervezet. Külön szervezeti 

struktúrája, jelentési- és döntéshozatali rendje és fórumai vannak. 

 

A projektszervezetben alapvető döntési séma a konszenzus és felterjesztés. 

 

Amennyiben egy szervezet vezetője - az egyébként a szervezetének vagy a vezetőnek a 

feladatai közé sorolt kérdésben - nem tud dönteni, azt felterjeszti a következő, magasabb 

szintű szervezet elé három munkanapon belül. 

 

Felterjesztési rend: 

 

Ki Kinek Mit 

K+F modulvezető Alapkutatási Program vezető 
Saját modulon belüli szakmai 

kérdések 

Alapkutatási Program vezető 
Projektmenedzser, Szakmai 

Vezető 

Alapkutatási Programmal 

kapcsolatos kérdések 

Projektmenedzser, Szakmai 
Vezető 

Projekt Felügyelő Bizottság 
Projekttel kapcsolatos 

kérdések 

Projekt Felügyelő Bizottság Szenátus 
Projekttel kapcsolatos 

egyetemet érintő kérdések 
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Útmutatók 

Indikátorok 
 

A projekt teljesítéséhez a következő indikátorokat vállalta az egyetem: 

 

Mutató neve 
Mutató típusa 

(kimenet/ 
eredmény) 

Mérték- 
egység 

Kiinduló 
érték 

Projekt megvalósítás Projekt fenntartás 

1. év 2. év 3. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

A projekt eredményeként benyújtott (magyarországi 
vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, 
oltalom) száma (eljárás elindítása) 

Eredmény db 0 0 1    
  

 

A konstrukció segítségével elkészült stratégiai 

dokumentumok száma 
Eredmény db 0 2 5    

  
 

Projektben közreműködő fiatal kutatók száma Kimenet fő 0 9 0       

A projektben közreműködő magyar kiváló kutatók/ 
oktatók száma (MTA doktora) 

Kimenet fő 0 4 0       

A projekt során elért potenciális FP7/FP8 partnerek 
száma 

Kimenet db 0 9 9       

A projekt támogatásával hazai és nemzetközi 
szakfolyóiratokban megjelent publikációk, illetve 
önálló monográfiák száma 

Kimenet db 0 8 18       

A projekt keretében megvalósuló K+F projektek 
száma 

Kimenet db 0 2 4       

A projektben közreműködő vállalkozások száma Kimenet db 0 6 4       

Tudományos eredmények hasznosításával 

kapcsolatos felülvizsgálatok száma 
Kimenet db 0 1 1       

 

Az egyes indikátorokat K+F modulokhoz rendeltük. Az Alapkutatási Programok és a bennük működő K+F modulok a projekt bevezető 

szakaszában (első negyedév) részletes kutatási tervet készítenek, melynek szerves részét képezi, hogy mely indikátorok milyen személy 

szerinti teljesítéssel és ütemezéssel készülnek el. A K+F modulok egyesített részletes kutatási terve adja az egyes Alapkutatási 

Programok kutatási tervét, amelyet az Alapkutatási Programvezetők eljuttatnak a szakmai asszisztensnek. 
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Az egyes indikátorok az alábbi módon oszlanak meg a K+F modulok között: 

 

 
 

Az egyes indikátorok K+F modulok közötti elosztása a támogatás részarányában konszenzusos úton lettek meghatározva 
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A továbbiakban az egyes indikátorok értelmezését, illetve a teljesítésük feltételeit 

foglaljuk össze: 

 

A projekt eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) 

szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma (eljárás elindítása): 

 A projekt keretében végzett tevékenységek eredményeként, támogatásával 

benyújtott (Magyarországon vagy külföldön) szabadalomra vagy oltalomra 

vonatkozószabadalmi kérelmek száma összesen. 

 Kérjük, hogy az szabadalmi bejelentés dokumentumait a bejelentést követő 2 héten 

belül egy másolati (újrahasznosított papíron!) és szkennelve, elektronikus formában 

is a szakmai asszisztensnek szíveskedjenek. 

 Felelős: szakmai megvalósítók, Technológiai- és Tudástranszfer Központ 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és 

beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 

 

A konstrukció segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma: 

 A Tanácsadói Panel féléves értékelő dokumentuma, illetve zárójelentés. A 

dokumentumokat (értékelő jelentés, ülés emlékeztetője és jelenléti ív) kérjük eredeti 

példányban (újrahasznosított papíron!) és szkennelve elektronikusan is eljuttatni a 

szakmai asszisztensnek. 

 Felelős: Szakmai vezető 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és 

beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 

 

Projektben közreműködő fiatal kutatók száma: 

 Fiatal kutatónak számít a pályafutása kezdetén álló doktorandusz, doktorjelölt, 

posztdoktor, akinek az első mester szintű fokozat megszerzésétől maximum 10 év, 

második szakirányú mesterképzés vagy kötelező szakvizsga letétele eseten az első 

mester szintű fokozat megszerzésétől számított maximum 12 év telt el – a szülési 

szabadságot, illetve GYES, GYED időszakot leszámítva. 

 A szerződések alapján kívánjuk nyomon követni. Egy személy egy főnek számít. 

 Felelős: Alapkutatási Program vezetők 

 A szakmai asszisztens időrendi listát vezet a fiatal kutatókkal történt szerződéskötés 

időrendjében, az egyes fiatal kutatók első szerződéséről/kinevezéséről másolatot 

készít és lefűzi az indikátor mappában. 

 

 

A projektben közreműködő magyar kiváló kutatók/ oktatók száma (MTA 

doktora): 

 Olyan nyugdíjkorhatárt el nem érő kutató, akinek MTA doktori címe, vagy azzal 

egyenértékű tudományos háttere és munkássága van. 

 Tanácsadói Panel tagjai. A teljesülést a szerződések alapján kívánjuk nyomon 

követni. Egy személy egy főnek számít. 

 Felelős: Szakmai vezető 

 A szakmai asszisztens időrendi listát vezet az MTA kutatókkal történt szerződéskötés 

időrendjében, az egyes MTA kutatók első szerződéséről/kinevezéséről másolatot 

készít és lefűzi az indikátor mappában az MTA honlapjáról letöltött és kinyomtatott az 

MTA doktori címet igazoló adatlappal együtt. 

 

A projekt során elért potenciális FP7/FP8 partnerek száma: 

 Jelen projekt kutatási témájához kapcsolódóan olyan potenciális FP7/FP8 partnerek, 

akik közreműködésével sikeres EU pályázati lehetőségek nyílnak meg. Az indikátorok 

teljesülését együttműködési megállapodások száma alapján kívánjuk nyomon 

követni. Az együttműködési megállapodásokban minden esetben hivatkozni kell jelen 
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pályázatra és annak céljaira. Általános sablonként a 4a. és 4b. számú mellékletben 

található minták használhatók. 

 Kérjük, hogy az megkötött együttműködési megállapodásokat a megállapodás 

hatálybalépését követő 2 héten belül egy másolati (újrahasznosított papíron!) és 

szkennelve, elektronikus formában is a szakmai asszisztensnek szíveskedjenek 

eljuttatni! 

 Felelős: Szakmai megvalósítók 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és 

beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 

 

 

A projekt támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent 

publikációk, illetve önálló monográfiák száma: 

 Cikk: A projekt keretében támogatott kiemelt kutatási területeken releváns hazai és 

nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent a projekt megvalósításába bevont kutatók, 

oktatók, PhD hallgatók által írt magyar és idegen nyelvű közlemények, cikkek. 

Alátámasztása egy eredeti vagy másolati példány benyújtásával történik (minimum: 

fedőlap, tartalomjegyzék és a cikk, amin láthatók a folyóirat ismertető jelei). Egy cikk 

a szerzők számától függetlenül egy publikációnak számít. 

 Monográfia: A projekt keretében támogatott kiemelt kutatási területeken a projekt 

megvalósításába bevont kutatók, oktatók, PhD hallgatók által írt magyar és idegen 

nyelvű nyomtatott, vagy elektronikus formában, ISBN számmal megjelent 

monográfiákat lehet elfogadni. A konferencia köteteteket és egyéb publikált 

tanulmányokat a KSH lejelentés alapján kell számolni 

(http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut09.pdf) (27. 

tábla). Könyv, könyvfejezet, doktori, vagy nagydoktori értekezés monográfiának 

minősül. 

 

 A pályázat finanszírozójának elvárása és ezért a projektben támogatott konferencián 

résztvevői felé kötelezettség, hogy a konferencia cikkekben és/vagy a posztereken 

illetve indikátorként elszámolandó folyóirat cikkekben/monográfiákban szerepeljen a 

következő Köszönetnyilvánítás (acknowledgements)  

 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 jelű projekt 

részeként, a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén 

működőFenntarthatóTermészeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ 

tevékenységének részeként az Új Széchenyi Terv keretébenaz Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg" 

 

The described work was carried out as part of the TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-

0005 project as a work of Center of Excellence of Sustainable Resource Management, 

in the framework of the New Széchenyi Plan. The realization of this project is 

supported by the European Union, cofinanced by the European Social Fund.” 

 

 Ezen túlmenően nem elvárás, hogy a tudományos anyagokon (cikkek, absztraktok, 

poszterek, stb.) további szöveges vagy grafikus utalás legyen az Európai Uniós 

finanszírozásra. 

 Csak a megjelent cikkek és monográfiák fogadhatóak el. Kérjük, hogy a cikkek és 

monográfiák megjelenését követő 2 héten belül egy másolati (újrahasznosított 

papíron!) és szkennelve, elektronikus formában is a szakmai asszisztensnek 

szíveskedjenek eljuttatni! 

 Felelős: Szakmai megvalósítók 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és a 

másolatokat beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 
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A projekt keretében megvalósuló K+F projektek száma: 

 A projekt által támogatott kiemelt kutatási területein a projekt tevékenységéhez 

kapcsolódó, vagy az által létrejövő, külső szereplővel együtt, vagy belső intézményi 

úton megvalósuló K+F projektek száma összesen (elindított is). 

 A projekt szervezeti keretén belül létrehozott K+F modulok adják az indikátor 

dokumentálásának alapját. A K+F modulok vezetőivel Dr. Szunyog István egyetemi 

docens tart kapcsolatot, aki a modulok közötti kommunikációt koordinálja. A K+F 

modulok tevékenységét nyomonkövető adatközlést negyedévente kell elkészíteni a 

modulvezetőknek és eljuttatni a szakmai menedzsment részére. A K+F tevékenység 

külső szereplők bevonásával erősíthető, amely együttműködés megkötéséhez a 4c. 

számú melléklet használható. 

 Felelős: Szakmai megvalósítók 

 A beérkezett K+F modul beszámolókról és a kapcsolódó együttműködési 

szerződésekről a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és beérkezés időrendjében 

a modulbeszámolókat és az együttműködési megállapodások másolatát lefűzi az 

indikátor mappában. 

 

A projektben közreműködő vállalkozások száma: 

 Olyan vállalkozások, cégek, piaci szereplők száma, amelyek a projektben a részvevő 

intézményekkel a projekt szempontjából releváns kutatás-fejlesztési 

tevékenységekben szakmai együttműködés keretében vesznek részt. Az indikátorok 

teljesülését együttműködési megállapodások és külső K+F szerződések száma 

alapján kívánjuk nyomon követni. Az együttműködési megállapodásokban és külső 

K+F szerződésekben minden esetben hivatkozni kell jelen pályázatra és annak 

céljaira. Általános sablonként a 4c. számú mellékletben található minta használható. 

 Kérjük, hogy a megkötött együttműködési megállapodásokat és K+F szerződéseket a 

megállapodás hatálybalépését követő 2 héten belül egy másolati (újrahasznosított 

papíron!) és szkennelve, elektronikus formában is a szakmai asszisztensnek 

szíveskedjenek eljuttatni! 

 Felelős: Szakmai megvalósítók. 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és a 

másolatokat beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 
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Tudományos eredmények hasznosításával kapcsolatos felülvizsgálatok száma: 

 A Tanácsadói Panel éves értékelése a tudományos eredmények hasznosulásával 

kapcsolatban. A dokumentumokat (értékelő jelentés, ülés emlékeztetője és jelenléti 

ív) kérjük eredeti példányban (újrahasznosított papíron!) és szkennelve 

elektronikusan is eljuttatni a szakmai asszisztensnek. 

 Felelős: Szakmai Vezető 

 A beérkezett dokumentumokról a szakmai asszisztens időrendi listát vezet és 

beérkezés időrendjében lefűzi az indikátor mappában. 

 

A projektben közreműködő doktoranduszok és más hallgatók száma: 

 A projekt keretében megvalósuló tevékenységekben, kutatási területi fejlesztésekben 

résztvevő, projektben megvalósítóként, megvalósítást támogató személyként bevont, 

vagy a projekt tevékenységeinek eredményeit értékelő, elemző, illetve azokat 

hasznosító doktori képzésben, vagy egyéb felsőoktatási képzésben részt vevő 

hallgatók száma összesen. 

 A szerződések alapján kívánjuk nyomon követni. Egy személy egy főnek számít. 

 Felelős: Szakmai megvalósítók 

 A szakmai asszisztens időrendi listát vezet a hallgatókkal történt szerződéskötés 

időrendjében, az egyes hallgatói első szerződéséről másolatot készít és lefűzi az 

indikátor mappában. 
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Horizontális mutatók 
A projekt teljesítéséhez a következő horizontális mutatók teljesülését vállalta az egyetem: 

 

Esélyegyenlőség érvényesülése 

Esélyegyenlőségi intézkedések 
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1. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (kötelező) I/N I I I 

2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket 

I/N  N I  I  

3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi 

képzést tart 
I/N 

 N  I I  

4. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők 

vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, 

szervezetekre 

I/N N N N 

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt 

tervezésébe 

I/N 

bevont 

csoportok 

felsorolása 

N      

6. Az érintett célcsoportok számára a fejlesztés eredményéhez hozzáférést a fejlesztő 

vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett 

módon segíti  

I/N 

Érintett 

célcsoportok 

felsorolása N N N 

pirossal jelölt intézkedések kötelezően vállalandóak 
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Környezeti Fenntarthatóság 

 

pirossal jelölt intézkedések kötelezően vállalandóak 

 

 

 

 

 

 

Környezeti fenntarthatósági szempontok 
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1. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, 

fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) 
I/N I I I 

2. Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya 

(kötelező) 
fő/összlétszám 0 350 350 

3. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) 

választott körülményei környezettudatosságot tükröznek 
I/N I I I 

4. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél (kötelező) 
I/N  I  I   

5. A helyszín kiválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok 

érvényesítése 
I/N I I  

6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezett 

fenntartásának segítése 
m  0  0 0  



 

„Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai 

gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására” 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 

CriticEl  
 

 25 

A továbbiakban az egyes mutatók értelmezését, illetve a teljesítésük feltételeit foglaljuk 

össze: 

 

Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte: 

 Az Esélyegyenlőségi Terv (ET) célja valamely szervezeten belül a munkavállalók és 

munkavállalók csoportjai közötti esélyegyenlőség megteremtése vagy fejlesztése, 

jellemzően humán erőforrás menedzsment eszközökkel. Az ET tartalmazza a 

munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, 

így különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a 

fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő 

munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók 

foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, 

szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői 

szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az 

esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az 

azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a foglalkoztatás feltételeit 

érintő bármely programokat. Jelenleg törvény kötelezi ET készítésére azon 

többségében állami tulajdonú szervezeteket, amelyekben a munkavállalók száma az 

50-et meghaladja. Amennyiben a pályázó kötelezett ET létrehozására, a vállalás 

(mivel a kötelező tevékenység nem többletvállalás) azt jelenti, hogy érvényes ET 

meglétét projektpartnereitől elvárja (pl. társulási szerződésen, 

beszerzésidokumentáción keresztül). 

 Feltételek / Ellenőrzés: Érvényes ET bemutatása. 

Esélyegyenlőségi Terv:http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?page_id=114 

 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem 

közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket: 

Az esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák leküzdésének egyik leghatékonyabb 

eszköze a példamutatás. Az erre alaposan felkészült döntéshozók nyilvános 

felszólalásaik, viselkedésük révén a leghitelesebb megjelenítői az esélyegyenlőségnek. 

Már ma sem ritkaság, hogy a nagyobb szervezetek szervezeti kultúrájának része az 

esélytudatosság. 

Feltételek / Ellenőrzés: Abban az esetben vállalhatja fel ezt az intézkedést, ha a pályázó 

vagy projektgazda képviselője, vezetője (képzési, publikációs, érintettekkel való 

együttműködésből származó vagy más alkalmas) referenciákkal tudja igazolni ezen 

képességét, vagy esélyegyenlőségi mentorral dolgozik együtt, és vállalja, hogy nyilvános 

kommunikációi során, a projekt nyomonkövetési időszakának végéig ellene eljárás nem 

indul esélyegyenlőségi ügyben. Elfogadható az intézkedés akkor is, ha olyan PR-tervvel, 

kommunikációs tervvel bír, amely az esélytudatos kommunikáció sokféle elemét 

tartalmazza. 

PR kommunikációs terv: Nyilvánosság biztosítása dokumentációk 

 

A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára 

esélyegyenlőségi képzést tart: 

 A diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítésének feladatairól és 

eszközeiről, a fogyatékos emberek, a roma emberek vagy a nők helyzetének 

sajátosságairól a szervezet évente képzést tart. Különösen fontos az adott szervezet 

humán erőforrás vezetőjének, felelősének esélyegyenlőségi képzése. Évente lehet 

más munkavállalói csoport számára szervezni a tanulást. Az első képzést a 

támogatási szerződés aláírásától számított legkésőbb 8 hónapon belül teljesíteni kell. 

 Feltételek / Ellenőrzés: Az intézkedés elfogadása azt jelenti, hogy vagy a támogatás 

megítélésének évétől a döntéshozók legalább fele, illetve a humán erőforrás felelős 

vesz részt esélyegyenlőségi tanulási folyamatban, amely legalább évente 4 órányi, 

közvetlen (nem táv- vagy papíralapú) képzés. Munkavállalók esetében: ha legalább 

http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?page_id=114
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20%-uk számára legalább évente 4 órányi, közvetlen, nem táv- vagy papíralapú 

képzési alkalmat biztosít a szervezet. Közönség (diákok, látogatók, betegek, lakosság 

stb.) esetében vállalni kell legalább 50%-uk számára legalább 10 esélyegyenlőségi 

érték közvetítését az intézkedés elfogadásához. 

Felelős:Humánpolitikai Igazgató, Általános rektorhelyettes, Projektmenedzser 

 

Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, 

fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem 

kötelezett): 

 Környezetvédelmi / fenntarthatósági megbízott, felelős a szervezetnél 

környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat (hatósági 

bejelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatás, szelektív hulladékgyűjtés, haváriák 

stb. kezelése, zöld beszerzés vezetése, beruházás környezetvédelmi szempontú 

irányítása, ellenőrzése, belső képzések, tájékoztatások) rendszeresen ellátó személy 

(megbízott munkatárs vagy alvállalkozó). Oktatási, művelődési intézményeknél a 

fenntarthatósági, vagy környezeti nevelési felelős, munkacsoport, aki(knek) az 

oktatás, tudásmegosztás, kultúraközvetítés fenntarthatósági tartalma mellett a 

környezetbarát működtetés (ld. fent) is feladata. Javasolt szakirányú végzettséggel 

rendelkező munkatárs alkalmazása, de lehet alvállalkozó is, és a feladatot 

partnerségben is lehet teljesíteni, amennyiben erről együttműködési, partnerségi 

megállapodás van. 

 Feltételek / ellenőrzés: Csak akkor választható, ha a szervezet erre jogszabályban 

nem kötelezett. Munkaköri leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, 

szervezeti szabályozások, dokumentumok, mely(ek) a támogatási szerződés 

aláírásától számított legfeljebb 2 hónapon belül életbe lép(nek). 

Felelős:Ellátási és Biztonságszervezési Osztály 

 

Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók 

aránya: 

 A környezeti, környezeti nevelési, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatáson, 

továbbképzésen vagy képzésben évenként résztvevő munkavállalók száma a 

szervezet összlétszámához viszonyítva. A tudásmegosztásba azok a saját 

munkavállalók is beleszámíthatók, akik a képzéseket tartják, vagy a fenntarthatósági 

tartalmú tanulási folyamatot szervezik. Számítása: tudásmegosztásban részt vevők 

száma előző évben [fő]/ összmunkavállalói létszám [fő]. Összefügg az f) kötelezően 

megadott adattal. Feltételek / ellenőrzés: A szervezet meghatározott 

rendszerességgel, a különböző 

 munkakörökhöz illeszkedően környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatósági 

kérdésekben oktatásokat tart, vagy külső továbbképzésekre küldi munkatársainak 

legalább 25%-át. Oktatási jegyzőkönyv, napló, jelenléti ív, oktatásokat szabályozó 

dokumentum, továbbképzési, képzési szerződés, tanfolyami, részvételi igazolás az 

ellenőrzés alapja. 

Felelős:Ellátási és Biztonságszervezési Osztály 
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A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) 

választott körülményei környezettudatosságot tükröznek: 

 A tudásmegosztásra irányuló vagy azt tartalmazó projektek, tevékenységek tervezése 

és megvalósítása során annak helye és módja tekintetében is gondoskodnak: a 

hulladékminimalizálásról, a helyszínül választott intézményben a szelektív 

hulladékgyűjtésről, az energiatakarékosságról, egészséget kímélő foglalkoztatásról 

(világítás, monitor kiválasztás, zöld növények, szellőzés stb.), egészséges 

táplálkozásról, pihenéshez szükséges zöldfelületről, a kiadványok, oktatási, képzési 

stb. anyagok újrahasznosított papírra nyomtatásáról és a kerékpártárolásról. A 

szempont egy része szorosan kapcsolódik a zöld beszerzéshez, és a szolgáltatás 

vásárlás során érvényesíthető, míg másik részük a közösségi helyek tervezésekor 

érvényesíthető szempont. Használhatóak a zöld fesztiválok és rendezvény ajánlások. 

  Feltételek / ellenőrzés: A vállalás értelmében a projekthez kapcsolódó összes 

tájékoztatási, egyeztetési, oktatási tevékenységének körülményei a felsoroltak közül 

legalább négynek - négynek megfelelnek, és a választás környezetkímélő 

szempontjait tudatosítják az érintettekben (résztvevők, szervezők, képzők, 

szolgáltatók). Az ellenőrzés alapjai tervdokumentációk, vonatkozó számlák, 

beszerzési dokumentációk, tájékoztatók stb. 

Felelős: PR tervben dokumentálni a nyilvánosság biztosításának helyszínválasztását a 

fenti szempontok szerint. Az egyes bizottságok ülésein és egyeztető megbeszéléseken 

mind a meghívó, mind az emlékeztetők esetében kiemelten fel kell hívni a figyelmet a 

fenti szempontokra (lásd: 2. számú melléklet)  

 

Az egyes rendezvények meghívóján - újrahasznosított papíron - az alábbi szöveget 

kérjük feltüntetni: 

 
Kérjük, óvja a környezetet, amennyiben nem használja, kapcsolja ki elektromos 
berendezéseit és a világítást, gyűjtse a hulladékot szelektíven és lehetősége szerint 
válassza a tömegközlekedést! Köszönjük! 
Think about ENVIRONMENTAL responsibility! If you have a chance turn off your 

electronic devices and lights, collect waste selective and use mass transportation! Thank 
You! 

 

Elektronikus levelezés esetén a levél láblécében az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: 

 
"Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before 

printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility." 

 

Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél: 

 Környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag (továbbiakban: 

eszköz): azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik, vagy olyan eszköz, 

szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a 

szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók. Ajánlatkérés 

esetén a szempontot megjelenítheti a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a 

beszállítótól elvárt követelmények között (pl. alkalmassági feltétel), a szerződés 

feltételeiben, vagy a kiválasztásban. 

 Feltételek / ellenőrzés: A vállalás azt jelenti, hogy a projekthez kapcsolódó összes 

beszerzésben értelmezi a környezetvédelmi szempontok (1. természeti erőforrások 

megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló 

erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2. természetes 

térszerkezet megőrzése; 3. károsodások elkerülése) mindegyikét az ajánlatkérés 

tárgya, részletes leírása, a beszállítótól elvárt követelmények, a kiválasztás, és a 

szerződés feltételei körében; ÉS az ajánlatkérés minél több, de legalább egy 

szakaszában, vagy a dokumentációban valamelyik környezetvédelmi szempontot 
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adekvát, de egyértelműen azonosítható formában alkalmazza, valamint a beszerzés 

környezetkímélő szempontjait tudatosítja az érintettekben (munkavállalók, 

beszállítók, partnerek, célcsoport stb.). Igazolása pályázati/közbeszerzési felhívás, 

vagy beszerzési dokumentációk és/vagy belső szabályozó dokumentum, termék, 

alapanyag ismertetők, szerződések vonatkozó részei alapján. 

 

A mutató teljesítéséhez kérjük minden beszerzéskor, az ajánlatkérőn tüntesse fel az 

alábbi mondatot: 

 

„Kérem, hogy az árajánlat megtétele során a környezetvédelmi szempontokat* 

figyelembe venni szíveskedjen. Az ajánlat értékelésénél előnyt élveznek azon 

eszközök/szolgáltatások, amelyek ezen szempontoknak leginkább megfelelnek.” 

* 1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló 

erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2. természetes térszerkezet megőrzése; 3. 

károsodások elkerülése 

 

A helyszín kiválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) 

szempontok érvényesítése: 

 Közösségi igényeket kiszolgáló létesítmények / központok környezetében a 

forgalomnövekedés várható. Fontos szempont, hogy a megközelítés környezetkímélő 

lehetőségeit a projekt biztosítsa. A szempont magába foglalja az intézményhez 

eljutást szolgáló utak, útszakaszok felülvizsgálatát és fejlesztését a megfelelő 

mértékű és minőségű gyalogos- és kerékpárforgalom, illetve a tömegközlekedés 

biztosítása érdekében stb. Fejlesztendő útvonalak esetében a szempont célja, hogy 

ne csak az egyedi szállítási igények kielégítését szolgálják, hanem a tömegközlekedés 

illetve a kerékpár közlekedés lehetőségeit is bővítsék. Előnyt kell élvezzenek ezért az 

olyan fejlesztések, ahol az úthálózat fejlesztés elsődleges célja mellett a 

tömegközlekedéssel való elérhetőség javítására is gondot fordítanak, illetve a projekt 

tartalmaz kerékpár út fejlesztést is. Fontos vizsgálandó és érvényesítendő szempont, 

hogy azonos útvonalon a közúti tömegközlekedés fejlesztése ne rontsa a vasúti 

tömegközlekedés gazdaságosságát (fennmaradásának biztonságát). 

 Feltételek /ellenőrzés: A pályázat alapján a telephely, a beruházási- vagy 

képzésikampányhelyszín kiválasztása során környezetbarát közlekedési módokkal 

(gyalogos, kerékpár, tömegközlekedés) megközelíthető helyszíneket választ; vagy 

útépítésen kívüli egyéb építési tevékenységeknél kerékpártárolót, zuhanyozót, öltözőt 

tervez a környezetbarát közlekedők érdekében. Pályázat, tervdokumentációk, kiviteli 

terv, engedélyek alapján a szolgáltatási (képzési, kampány) helyszín esetén az 

alternatív helyszínek környezetbarát elérhetőségi értékelése megtörtént. A 

befejezéskor a pályázó dokumentumokkal igazolni tudja a szempont érvényesülését. 

A pályázat benyújtásakor és befejezésekor is „igen”-nel kell válaszolni. 

Felelős:Műszaki Osztály 

 

 

 

 

 

  



 

„Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai 

gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására” 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 

CriticEl  
 

 29 

Költség elszámolás 
 

Általános szabályok és információk 

 

A projekt szakmai megvalósításáért az Alapkutatási Programok felelősek. Munkájuk 

végzéséhez és a projekt sikeréhez a menedzsment minden elvárható segítséget meg 

kíván adni. Ugyanakkor fontos, hogy a szakmai megvalósítást úgy tervezzük, hogy a 

projekt finanszírozás pénzügyi elszámolásának alábbi szabályait szigorúan be kell tartani: 

 

 A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési 

kérelmet kell beadnia legkésőbb 2013. június 30-ig. 

 A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési 

kérelmet kell beadnia legkésőbb 2014. június 30-ig. 

 

Fenti feltétel teljesítése közös felelősségünk, amelyre minden megvalósítónak 

törekednie kell! 

 

A projekt terhére csak olyan tétel számolható el, ami a projekt szakmai célkitűzéseivel 

összhangban áll, és az Alapkutatási Program vezetője igazolja a kiadás indokoltságát és a 

projektre történő elszámolhatóságát. Kérjük, hogy a szerződésben rögzített tételes 

költségvetéstől való eltérést az Alapkutatási Programok vezetői, vagy az általuk 

megbízott személyek előre jelezzék, szükségességét kérés esetén írásban részletesen 

indokolják. Az egyes K+F modulokat érintő változásokat a "Projekt eljárásrendje" című 

fejezetben foglaltak szerint kell ügyintézni. 

 

Az egyes Alapkutatási Programok és K+F modulok kiadásainak vezetése, a lekötött és 

rendelkezésre álló keretek nyilvántartása minden program/modul érdeke. Emellett, a 

rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel kapcsolatban a menedzsment - kérés esetén - 

tételes tájékoztatást tud adni aprogram/modul operatív vezetőjének. 

 

Kérdéseikkel a projekt asszisztenseknél érdeklődhetnek a Projekt menedzsment 

irodájában(C/2 épület, 6-os hajó, déli oldal II. em.). Az egyeztetés elmaradásából 

eredő túlköltekezés esetén a szerződések, számlák, bizonylatok befogadását nem tudjuk 

garantálni.  

 

A szerződéseket, számlákat, bizonylatokat és az azokhoz kapcsolódó minden 

dokumentumot (teljesítésigazolás, beszámoló, stb.) a pénzügyi asszisztenshez kell 

eljuttatni a Projekt menedzsment irodájában(C/2 épület, 6-os hajó, déli oldal II. em.) 

irodába az alábbiak szerint. 

 

A projekt keretében csak a Miskolci Egyetem nevére, szabályosan kiállított számlákat 

tudunk elszámolni! A számlákon (hátulján) minden esetben fel kell tüntetni: 

 

 a K+F modul jelét (A,B,C, stb.) 

 a költségsor számát, amelyre tervezték a költséget.  

 

 

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (114., 141. SOR) 
 

Minden esetben csak a menedzsmenttel történt személyes konzultáció után indítható a 

beszerzés/közbeszerzési eljárás! A beszerzés tervezésekor kérjük vegye fel a kapcsolatot 

a projekt menedzsmenttel! 
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ANYAGKÖLTSÉG (513. SOR) 

 

IRODASZER BESZERZÉSE 

 

A projekthez kapcsolódó irodaszerek (újrahasznosított papír, toner, egyéb irodaszerek) 

központosított közbeszerzés alá tartoznak, ezek beszerzését a pénzügyi 

asszisztensintézi. Irodaszer beszerzéssel kapcsolatos igényüket kérjük, e-mailben 

jelezzék a pontos egyetemi szállítási cím és kapcsolattartó megadásával. 

 

EGYÉB ANYAG BESZERZÉSE 

 

Anyagköltség (laboranyagok, kutatás dologi kiadásai, könyvek és folyóiratok, stb.) 

beszerzése esetén az alapkutatási program kér ajánlatot és készíti el a megrendelőt, 

melyet az alapkutatási program vezetője/operatív felelőse aláírásával igazol. Az eredeti 

ajánlatkérőt és megrendelőt a számlával együtt a projekt menedzsment irodájában(C/2 

épület, 6-os hajó, déli oldal II. em.) kérjük leadni. Az ajánlatkérőn (sablon a 15. sz. 

mellékletben) minden esetben fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító 

számát,  

 
"Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai 

gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására - CriticEl” 
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 

 

valamint a horizontális szempontok teljesülése érdekében a következő mondatot: 

 
„Kérem, hogy az árajánlat megtétele során a környezetvédelmi szempontokat* 

figyelembe venni szíveskedjen. Az ajánlat értékelésénél előnyt élveznek azon eszközök, 

amelyek ezen szempontoknak leginkább megfelelnek.” 

* 1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló 

erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2. természetes térszerkezet megőrzése; 3. 

károsodások elkerülése 

 
Szerződéskötés esetén a szerződésbe bele kell foglalni a projekt megnevezését, illetve 

azonosító számát. 

 
Anyagköltség 100.000 Ft alatt: 

 

Szükséges dokumentumok: 

Amennyiben a fizetés módja átutalás: 

 ajánlatkérő 

 megrendelő  

 visszaigazolás a megrendelésről  

 számla 

Amennyiben a fizetés módja készpénz: 

 számla (melynek hátulján kérjük feltüntetni a fizető nevét és bankszámlaszámát) 

 

Anyagköltség 100.000 Ft felett 

 

Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a nettó 

100.000,- Ft feletti beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések 

számától függetlenül, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, 

azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos (e-mailben, faxon, 
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vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető 

eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: 

forgalmazó cégek honlapja). A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót 

kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő 

Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy 

szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet. 

Szükséges dokumentumok: 

 

 eredeti ajánlatkérő 

 3 darab árajánlat 

 megrendelő  

 visszaigazolás a megrendelésről  

 számla 

 

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK (522., 524., 529. SOR) 

 

Szolgáltatások igénybevétele esetén az alapkutatási program kér ajánlatot és készíti el a 

megrendelőt, melyet az alapkutatási program vezetője/operatív felelőse aláírásával 

igazol. Az eredeti ajánlatkérőt, az eredeti ajánlatokat és szolgáltatási szerződést (5. 

számú melléklet) a számlával együtt a projekt menedzsment irodájában(C/2 épület, 6-os 

hajó, déli oldal II. em.)kérjük leadni. Az ajánlatkérőn (sablon a 15. sz. mellékletben) 

minden esetben fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát,  
 

"Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő 
potenciáljának kiaknázására-CriticEl” 
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valamint a horizontális szempontok teljesülése érdekében a következő mondatot: 

 
„Kérem, hogy az árajánlat megtétele során a környezetvédelmi szempontokat* 

figyelembe venni szíveskedjen. Az ajánlat értékelésénél előnyt élveznek azon 

szolgáltatások, amelyek ezen szempontoknak leginkább megfelelnek.” 

* 1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló 

erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2. természetes térszerkezet megőrzése; 3. 

károsodások elkerülése 

 
Szerződéskötés esetén a szerződésbe bele kell foglalni a projekt megnevezését, illetve 

azonosító számát. 

 
Szolgáltatások 100.000 Ft alatt: 

 

Szükséges dokumentumok: 

 

 eredeti ajánlatkérő 

 eredeti ajánlat  

 szolgáltatási szerződés (5. számú melléklet) vagy megrendelő  

 teljesítés igazolás (szerződés esetében)  

 számla 

 

Szolgáltatások 100.000 Ft felett 

 

Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a nettó 

100.000,- Ft feletti beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések 
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számától függetlenül, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, 

azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos (e-mailben, faxon, 

vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető 

eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: 

forgalmazó cégek honlapja). A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót 

kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő 

Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy 

szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet. 

 

 

Szükséges dokumentumok: 

 

 eredeti ajánlatkérő 

 3 darab árajánlat 

 szolgáltatási szerződés (5. számú melléklet) 

 teljesítés igazolás 

 számla 

 

Az 529. soron tervezett analitikai szolgáltatásokat közbeszerzés útján szükséges 

beszerezni. Az analitikai szolgáltatás közbeszerzésének szakmai tartalmát az alapkutatási 

programok vezetői/operatív felelősei adják meg, a közbeszerzést a menedzsment 

bonyolítja, amelynek célja keret megállapodás kötése egy vagy több szolgáltatóval. A 

keretmegállapodás alapján tudjuk a tervezett szolgáltatás számláit befogadni. A 

keretmegállapodás megkötésének várható ideje: 2013.03.31. 

 

Fontos, hogy a tervezett rezsi költségek elszámolása is ezen a soron kerül elszámolásra. 

A költségek arányosítása idő és hely arányos, amelynek dokumentuma a munkaidő 

nyilvántartás. A munkaidő nyilvántartáson a munkavégzés helyét is fel kell tüntetni! 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK (531., 527. SOR) 

 

Az 531. soron a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának 

költsége, az elkülönített bankszámla rendes havi adminisztratív (kezelési) költsége, 

számlavezetési díja és tranzakciós költségek számolhatóak el (havonta maximum bruttó 

12.000 Ft számolható el számlavezetési díjra). 

 

Az 527. soron a projekt során felmerülő postaköltségek számolhatóak el. 

 

UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK (526., 5591. SOR) 

 

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK: 

 

A projekthez kapcsolódó kiutazások esetén a ME kiutazási szabályai érvényesek, ahol 

ettől eltérő szabályok alkalmazandók, arról ez a dokumentum rendelkezik.  

 

Utazási és kiküldetési költséget csak a projekt megvalósításában közreműködőknél 

lehetséges elszámolni.  

 

Különösen indokolt esetben a projekt szakmai megvalósításában részt vevő tagoknak a 

projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, 

külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem rendszeres utazás miatt 

felmerülő utazási, valamint szállás, étkezés költségei (ha nem részesül napidíjban) 

elszámolhatók. A költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő 

járulékokkal együtt számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján 
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kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente 

egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási 

idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a 

költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. 

Ezen a soron számolhatóak el a projektben résztvevő, a projekt valamely 

tevékenységekében feladatot ellátó külföldi kutatók, meghívott személyek belföldi 

utazásának költségei. 

 

Az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek (utazás és 

helybiztosítás költsége) a 2. osztályú – teljes árú - tömegközlekedési eszközök, külföldre 

repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján 

számolhatók el. Saját (vagy közeli hozzátartozó) gépkocsi használat esetén, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a 

kilométerenkénti adómentes térítés számolhatók el. Repülőgéppel történő utazás esetén 

elszámolható a reptéri illeték, transzfer. Az utasbiztosítás költsége külföldi utazás esetén 

elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen 

arányban az a projekt tevékenységet szolgálja. Az útiköltségek között elszámolható még 

az autópálya díj adott időszakra vonatkozóan megvásárolható legkisebb egysége, illetve 

parkolási díj a projektben rögzített tevékenységgel összefüggésben, az adott 

tevékenység időtartamával megegyező időtartamra, amennyiben az elszámolási 

dokumentáció részét képező emlékeztetők/jegyzőkönyvek és jelenléti ívek egyértelműen 

tartalmazzák a tevékenység időtartamát, illetve a tevékenységben részt vevő – kiküldött 

- munkatárs(ak) megjelölését. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-

éjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb 15.000 Ft (ÁFA 

nélkül), külföldi szállás esetében legfeljebb 150 Euró mértékű költség 

számolható el. Kiküldetés esetén étkezési költség és járulékaicsak akkor számolhatók 

el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. A költségeket számlával kell igazolni. Az 

étkezési/ellátási költség összege legfeljebb naponta 4.000 Ft+kapcsolódó járulék/fő, de 

összességében maximum a szállásköltség 50%-a. A kiküldetés helyszínén igénybe vett 

tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján 

elszámolható. Indokolt esetben taxiköltség szintén elszámolható. 

 

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS 

 

A Miskolci Egyetemen azonos konstrukcióban elnyert TÁMOP pályázatokban tervezett külföldi 
kiküldetések összköltsége a közbeszerzési értékhatárt meghaladta, ezért ezen tételeket (külföldi 
szállás, repülő és vonatjegy, stb…) központosított közbeszerzés keretében kell megvásárolni. Ez azt 

jelenti, hogy mind külföldi számlák és az utazás költségei (kivéve szgk) csak központi 

keret megállapodás alapján vásárolhatóak, amelyet a Tudományos és Nemzetközi 

Osztály (TNO) munkatársain keresztül kell intézni. 

A kiutazások szervezése előtt minden esetben kérjük a csatolt  

7. számú mellékletben szereplő nyilatkozatot elolvasni és kitölteni.  

Az elszámolások könnyítése végett az utakat minden esetben a Tudományos és 

Nemzetközi Osztályon (TNO) keresztül kell megrendelni a kiutazással kapcsolatos 

szolgáltatásokkal (repülőjegy, részvételi díj, szállásktg., stb.) együtt és átutalni a 

költségeket.  

Szükséges nyomtatványok:  

 

 a Hivatalos Külföldi Utazások és Vendégfogadások Szabályzatában (továbbiakban: 

Szabályzat) található 1. számú melléklet - Engedélykérelem külföldi kiküldetéshez -, 

melyet a kiutazó tölt ki a kiutazás előtt 15 munkanappal az Alapkutatási 

Programvezető szignójával eljuttat a projekt menedzsment irodába(C/2 épület, 6-os 

hajó, déli oldal II. em.)a pénzügyi asszisztenshez, az alábbi csatolandó anyagokkal 

együtt:  
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o meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb az indokoltságot 

alátámasztó dokumentum, stb., 

o a Szabályzat 4. számú melléklete - ENGEDÉLY a saját gépjármű hivatalos célú 

használatával kapcsolatos költségek elszámolására -, amennyiben a kiutazó 

saját gépkocsival utazik, 

o a Szabályzat 1/A melléklete - KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP - külső személyek 

kiküldetéséhez (akik az egyetemi bértörzsben nem szerepelnek, hallgatók, 

doktoranduszok, a ME-mel szerződéses kapcsolatban állók)-,  

o nyilatkozat (7. sz. melléklet), 

o kötelezettségvállalási lap, melyet a pénzügyi asszisztens készít el. 
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Elszámolás: 

 

 a Szabályzat 12. számú melléklete - KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS 

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS -, melyet a kiutazó tölt ki, és a visszautazást követő 8 

munkanapon belül elszámol az eredeti számlákkal együtt a projekt menedzsment 

irodájában(C/2 épület, 6-os hajó, déli oldal II. em.) irodában a pénzügyi 

asszisztensnél, 

 a Szabályzat 11. számú melléklete - Külföldi kiküldetés elszámolásához kapcsolódó 

kivonatos számla- / bizonylatfordítás-, amennyiben a kiutazó külföldi számlát kíván 

elszámolni a projekt terhére.  

 

Napidíj 

A napidíj elszámolások a ME Hivatalos Külföldi Utazások és Vendégfogadások 

Szabályzatával összhangban történik. 

 

BELFÖLDI KIKÜLDETÉS 

 

Szükséges nyomtatványok: 

 

 kiküldetési rendelvény, melyet a projekt menedzsment irodába(C/2 épület, 6-os hajó, 

déli oldal II. em.)a pénzügyi asszisztenshez kell eljuttatni. Belföldi kiküldetés minden 

esetben utólagos elszámolással történik, 

 kötelezettségvállalási lap, melyet a pénzügyi asszisztens készít el, 

 meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb indokoltságot alátámasztó 

dokumentum. 

 Autópálya díj esetén a legkisebb egység számolható el, a számlán fel kell tüntetni a 

gépkocsi forgalmi rendszámát! 

 

Saját gépkocsi használata esetén szükséges: 

 

 a forgalmi engedély másolata, annak bizonyítására, hogy a kiküldött a saját 

gépkocsiját használta,  

 Ha a gépkocsi bármely családtag tulajdonában van, beleegyező nyilatkozat (8. sz. 

melléklet) a gépkocsi használatára. Céges, vagy egyéb tulajdonú gépkocsival 

való utazás esetén a költség nem számolható el. 

 Úti beszámoló (9. sz. melléklet)  

 

Aláírók: 

 

Személygépkocsi: 

 

Alapkutatási Program vezetője (1. vagy 2., menedzsment – mint elrendelő)  

Projektmenedzser 

Ellenjegyző (pénzügyi vezető)  

 

Vonat:  

 

kiküldetést elrendelő - Projektmenedzser 

teljesítésigazoló - Alapkutatási Program vezetője (1. vagy 2., menedzsment)  
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SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK (54., 56. SOR) 

 

A projekt terhére csak olyan személyeknek juttatható személyi kifizetés, akik a projekt 

céljainak megvalósítása érdekében előre meghatározott feladatot végeznek. A személyek 

kiválasztásáért, a feladat meghatározásáért és azok indokoltságért az Alapkutatási 

Program vezetője vállal felelősséget. A szerződéseket a projekt menedzsment készíti elő 

az Alapkutatási Program vezetők által kezdeményezett személyek esetében. 

 

A projektben egyszerre maximum 3 hónapos időtartamra köthető személyi kifizetésre 

irányuló szerződés. 

 

KERESET KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

Szükséges nyomtatványok: 

 

Adatbekérő szerződések elkészítéséhez (10. sz. melléklet)a szakmai asszisztensnek. 

 

A projekt menedzsment a mellékelt adatbekérő teljes kitöltése és megküldése után 

vállalja a „Megállapodás átmeneti többletfeladatok ellátására” szerződés elkészítését! 

 

Aláírók: 

Szerződésen: 

 

1. közalkalmazott aláírása,  

2. gazdálkodási egység vezető szignó (dékán/főigazgató/főtitkár). A projekt 

menedzsment a közalkalmazotti aláírás és gazdálkodási egység vezetőjének szignója 

után kapja meg a szerződést.  

3. ellenjegyző (pénzügyi vezető),  

4. bérügy szignó (Bérügyi Osztályvezető vagy általa megbízott személy),  

5. témaszám felett rendelkező (projektmenedzser),  

6. munkáltató (minden esetben a Rektor). 

 

A kereset kiegészítésre jogosultaknak kötelességük havonta munkaidő nyilvántartást (11. 

sz. melléklet) készíteniük a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig, amelyet a szakmai 

vezető asszisztensénekkell eljuttatniuk. A munkaidő nyilvántartás valódiságát az 

Alapkutatási Program vezetője aláírásával igazolja. 

 

A kereset kiegészítésre jogosultak szakmai teljesítés végett kötelesek önálló vagy az 

adott K+F modullal közösen (ekkor a részjelentésben fel kell tüntetni a jelentést készítők 

névsorát a 16. mellékletben található sablon segítségével, mellyel kapcsolatosan a fő 

munkaidőben alkalmazott, de egy-egy feladatban közreműködőket is felsorolni) készített 

szakmai/kutatási jelentést készíteni, amely tartalmazza az adott negyedévben elvégzett 

feladatok és eredményeket, valamint a teljesített indikátorokat mellékletként, az 

indikátorokról szóló fejezetben meghatározottak szerint. 

Az elkészített részjelentéseket az Alapkutatási Program vezetője által leigazolva, 

nyomtatott és elektronikus formában kérjük eljuttatni a szakmai vezető asszisztensének! 

 

A szakmai asszisztens a teljesítésekről listát vezet, amely listát eljuttatja a szakmai 

vezetőnek és a projektasszisztensnek. Szerződés meghosszabbításának feltétele a 

szakmai teljesítés! 
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ÚJ ALKALMAZÁS 

 

Az alkalmazásokat az SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerben 

megfogalmazottak szerint kell előkészíteni. Szabályzat szerint 30 nappal a kinevezés 

előtt kell eljuttatni az alábbi dokumentumokat a Humánpolitikai Irodára. 

 

Szükséges nyomtatványok, amelyet a szakmai asszisztens gyűjt be és juttat el a 

projektasszisztenshez: 

 

 Előterjesztés: a Humánpolitikai Iroda honlapjáról letölthető, külön oktató-kutató, és 

nem oktató-kutató munkakörhöz.  

 Részletes önéletrajz (anyja neve, születési hely, idő, adószám, TAJ szám, lakcím, 

magánnyugdíj pénztári tagság)  

 Személyes okmányok másolata (adókártya, TAJ kártya, személyi igazolvány, 

lakcímkártya – amennyiben a kinevezendő ehhez hozzájárul).  

 Hiteles okmánymásolatok (a Humánpolitikai Iroda díjmentesen hitelesít)  

 Korábbi munkaviszony igazolások  

 Erkölcsi bizonyítvány  

 Munkaköri leírás - letölthető a Humánpolitikai Iroda honlapjáról  

 Munka alkalmassági igazolás (1. háziorvosi papír – krónikus betegségről, 1 éven 

belüli tüdőszűrő), ez a nyomtatvány is letölthető a Humánpolitikai Irodahonlapjáról  

 További jogviszony esetén, hozzájárulás a főmunkaviszony szerinti munkáltatótól  

 

A kitöltött nyomtatványokat a projektasszisztens juttatja el a Humánpolitikai Irodára. 

 

Aláírók az előterjesztésen: 

 

1. szervezeti egység vezető (tanszékvezető, intézet igazgató)  

2. gazdálkodási egység vezető (dékán, főigazgató, főtitkár)  

3. Alapkutatási Program/operatív vezető  

4. projektmenedzser szignó 

 

Kifizetés: A munkavállalók csak abban az esetben kaphatják meg az illetményüket, 

amennyiben a munkaidő nyilvántartást (11. sz. melléklet) a tárgyhót követő hó 5. 

napjáiga szakmai asszisztensnekkitöltve, az Alapkutatási Program vezetőjével 

leigazoltatva benyújtják. 

 

Az alkalmazásban foglalkoztatottak szakmai teljesítés végett kötelesek önálló vagy az 

adott K+F modullal közösen (ekkor a részjelentésben fel kell tüntetni a jelentést készítők 

névsorát- lásd előző fejezet: KERESET KIEGÉSZÍTÉSEK) készített szakmai/kutatási jelentést 

készíteni, amely tartalmazza az adott negyedévben – vagy, ha a kinevezése ennél 

rövidebb időtartamú, akkor a kinevezését lefedő időintervallumban - elvégzett feladatok 

és eredményeket, valamint a teljesített indikátorokat mellékletként, az indikátorokról 

szóló fejezetben meghatározottak szerint. 

Az elkészített részjelentéseket az Alapkutatási Program vezetője által leigazolva, 

nyomtatott és elektronikus formában kérjük eljuttatni a szakmai asszisztensnek! 

 

A szakmai asszisztens a teljesítésekről listát vezet, amely listát eljuttatja a szakmai 

vezetőnek és a projektasszisztensnek. Szerződés meghosszabbításának feltétele a 

szakmai teljesítés! 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (NEM EGYETEMI ALKALMAZÁSBAN LÉVŐ AKTÍV DOLGOZÓ, NYUGDÍJAS, 

DOKTORANDUSZ, HALLGATÓ)  

 

A megbízási szerződés nem lehet folyamatos, maximum 3 hónapos időre jöhet létre 

konkrétan meghatározott feladatra. A kifizetés a munka elvégzése után történik. 

 

Szükséges nyomtatványok:  

 

 Adatbekérő (10. sz. melléklet) – szakmai asszisztens gyűjti be és juttatja el a 

projektasszisztensnek 

 Megbízási szerződés nyomtatvány (12. sz. melléklet), - melyet a projektasszisztens 

készít el - 3 példányban készül (bérügy, közalkalmazott, TÁMOP)  

 Kötelezettségvállalási lap, melyet a projektasszisztens készít (kifizetéshez) (2 

példány)  

 Mellékletek, melyeket kérünk leadni a projekt menedzsment irodájában(C/2 épület, 

6-os hajó, déli oldal II. em.) 

o diplomamásolat, nyilatkozat (13. sz. melléklet),  

o erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),  

o munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolás  

o magánnyugdíj-pénztári tagságot igazoló lap 

 

Aláírók:  

 

Szerződésen:  

 

1. jogi csoport szignója  

2. megbízott aláírása,  

3. Alapkutatási Program vezető szignója,  

4. ellenjegyző aláírása (pénzügyi vezető) 

5. kötelezettségvállaló aláírása (projektmenedzser),  

6. humánpolitikai igazgató szignója (ez utóbbi csak akkor, amikor már mindenki aláírása 

szerepel a szerződésen, valamint megvannak a szükséges mellékletek)  

 

A megbízott szakmai teljesítés végett kötelesek önállóan készített szakmai/kutatási 

jelentést készíteni, amely tartalmazza az adott negyedévben – vagy, ha a megbízása 

ennél rövidebb időtartamú, akkor a kinevezését lefedő időintervallumban - elvégzett 

feladatok és eredményeket, valamint a teljesített indikátorokat mellékletként, az 

indikátorokról szóló fejezetben meghatározottak szerint. Amennyiben a megbízott 

feladatát valamely K+F modul tevékenységi körén belül végezte, úgy a feladat 

eredményét a K+F modul vezetője beépítheti a negyedévente esedékes K+F modul 

jelentésébe. A megvalósítók részvételének dokumentálása ebben az esetben is 

megegyezik a korábban leírtakkal - lásd előző fejezet: KERESET KIEGÉSZÍTÉSEK.  

Az elkészített részjelentéseket nyomtatott és elektronikus formában kérjük eljuttatni a 

szakmai vezető asszisztensének! 

 

A szakmai asszisztens a teljesítésekről listát vezet, amely listát eljuttatja a szakmai 

vezetőnek és a projektasszisztensnek. Új szerződés kötésének feltétele a szakmai 

teljesítés! 
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A TANÁCSADÓI PANEL SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA 

 

Az alapkutatási programok vezetői az alapkutatási programokban tevékenykedő modulok 

vezetői által adott adatszolgáltatás alapján az alapkutatási programonként max. 3-4 

oldalas jelentést/összefoglalót készítenek az adott negyedév vége előtt 2 héttel a 

Tanácsadói Panel részére. Az összefoglaló alapkutatási programonként tartalmazza: 

 

 Az elmúlt időszakban elvégzett feladatok 

 Az elmúlt időszakban elért eredmények 

 A következő időszakban tervezett feladatok 

 A következő időszakban várható eredmények 

 

A két alapkutatási program beszámolóját ki kell egészíteni a projektmenedzser max 1-2 

oldalas beszámolójával a projekt szakmai/adminisztratív vonatkozásait összefoglalva. 

 

1. Az így összeállt jelentést a projekt stratégiai koordinátora kiküldi a Tanácsadói Panel 

tagjainak elektronikus úton véleményezésre. 

2. A Tanácsadói Panel Tagjai 2 héten belül megküldik egyéni véleményüket, javaslatukat 

észrevételeiket, szintén elektronikus úton a projekt stratégiai koordinátorának, aki az 

egyéni véleményekből összeállítja a Tanácsadói Panel közös véleményét. 

3. A Tanácsadói Panel tagjai a féléves ülések alkalmával aláírásukkal hitelesítik a  közös 

véleményüket és kialakítják a Tanácsadói Panelhez rendelt,indikátorokként definiált 

dokumentumokat. 
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MELLÉKLETEK 

 
 
 
 

 
 

1. számú melléklet: A projekt részletes ütemterve 

2. számú melléklet: Emlékeztető és jelenléti ív sablon 

3. számú melléklet: A projekt kommunikációs terve 

4.a számú melléklet: Együttműködési megállapodás FP7/FP8 partnerrel sablon 

4.b számú melléklet: Együttműködési megállapodás FP7/FP8 partnerrel sablon (Angol) 

4.c számú melléklet: Együttműködési megállapodás vállalkozásokkal sablon 

5. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés 

6. számú melléklet: Teljesítési igazolás sablon (szolgáltatási szerződéshez) 

7. számú melléklet: Külföldi kiküldetési nyilatkozat  

8. számú melléklet: Személygépkocsi használati engedély sablon 

9. számú melléklet: Úti beszámoló sablon 

10. számú melléklet: Adatbekérő szerződéskötéshez 

11. számú melléklet: Munkaidő nyilvántartás sablon 

12. számú melléklet: Megbízási szerződés nyomtatvány 

13. számú melléklet: Nyilatkozat megbízási szerződéshez 

14. számú melléklet: Kontaktlista 

15. számú melléklet: Ajánlatkérő sablon 

16. számú melléklet: Szakmai jelentés sablon 

 


