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3/2020. (III. 25. ) Kancellári Utasítás a kötelezettségvállalás szabályairól
A 40/2020.(III. 11.) Korm. rendeletben, továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint
fenntartó által kiadott KVFO/31592-1/2020-ITM felhívásban foglaltak alapján 2020. március 25.
napjától - visszavonásig - az alábbiakat rendelem el:
1. Az Óbudai Egyetemen új kötelezettségvállalás létrehozására nem kerülhet sor, csak az
intézmény alapfeladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges működési kiadásokra
történhet kötelezettségvállalás.
2. Jelen utasítás értelmében alapfeladattal kapcsolatos elengedhetetlenül szükséges
kötelezettségvállalásnak minősül az oktatással illetve a kutatás-fejlesztéssel és műszaki
üzemeltetéssel kapcsolatos feltétlenül szükséges kötelezettségvállalás.
A fenti körbe nem tartozik
a személyi előirányzatok tekintetében:
- nem Európai Uniós forrás terhére vállalandó új jogviszony, új megbízási szerződés, új
keresetkiegészítés, új illetménykiegészítés,
- közlekedési költségtérítés a „home office” időszaka alatt,
- belföldi- és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás.
a dologi előirányzatok tekintetében:
- az 1. pontba nem tartozó szakmai anyagok beszerzése nem engedélyezett,
- kommunikációs-, reklám-, propaganda-, marketing- és reprezentációs szolgáltatásokra,
árubeszerzésekre új kötelezettségvállalás nem engedélyezett,
- bérleti- és lízingszerződések nem köthetőek,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és üzemeltetési anyagok beszerzése közül csak az
elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások igénybevételére történhet kötelezettségvállalás.
Az Óbudai Egyetem Beszerzési Szabályzata 4. § (19) bekezdésében meghatározott havária
kivételével semmilyen felhalmozási (beruházási, felújítási) kötelezettségvállalás nem
engedélyezett.
3. Minden kötelezettségvállalás - értékhatártól függetlenül – valamennyi előirányzat esetében
csak kancellári egyetértéssel engedélyezett.
4. A készpénzellátmányokból vagy kint lévő készpénzelőlegekből történő vásárlás tilos. A
Műszaki Igazgatóságra és a Szolgáltatási Igazgatóságra vonatkozóan az üzemeltetéssel
kapcsolatos havária esetekben használható készpénz 200.000,- Ft értékhatárig, amelyre a 3. pont
rendelkezése nem vonatkozik.
5. Jelen utasítás rendelkezései alól felmentést egyedi elbírálás alapján kizárólag a kancellár
(helyettesítési jogkörben eljárva a kancellárhelyettes) adhat.
6. A fenntartó a hivatkozott felhívását 2020. március 24. napi hatállyal adta ki. Jelen utasítás 2020.
1034 Budapest,
Bécsi út 96/b.

+36 (1) 666-5626

rektor@uni-obuda.hu
www.uni-obuda.hu

Kancellár

március 25. napjától hatályos. Fentiek miatt a 2020. március 24. napján keltezett
kötelezettségvállalásokat a kancellár felülvizsgálja.
7. A szervezeti egységek vezetői azonnali hatállyal kötelesek felülvizsgálni a 2020. évi oktatási
(költségtérítés) és valamennyi saját bevétel várható teljesülését.
8. Jelen utasítás 2020. március 25. napján lép hatályba.
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