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A Fejlesztési és Pályázati Központ ügyrendjét az SZMSZ-ben megfogalmazott feladatok adják. Az SZMSZ-ben meg-
fogalmazott tevékenységeket az alábbi szerepkörök mentén valósítja meg a Fejlesztési és Pályázati Központ:  

AZ FPK ÉRDEKELTJEI 

 Oktatók, kutatók  
 Egységek, tanszékek, intézetek, projekt teamek vezetői 
 A KJE stratégiai és operatív vezetői 
 Külső partnerek 
 Hatósági partnerek 

1. ADMINISZTRÁCIÓS SZEREPKÖR 

1. INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉS, STRATÉGIAI TERVEZÉS DOKUMENTÁCIÓJA 

Az FPK tartja nyilván az intézmény stratégiai dokumentumait, az alapító okirat, az intézményfejlesztési terveket 
és programokat, a stratégiai akciókat.  

A stratégiai tervekhez kapcsolódó dokumentumok változásait nyomon követik, és a pályázatokhoz és egyéb fej-
lesztésekhez kapcsolódó stratégiai hivatkozások megadásával segítik a pályázókat. 

Az FPK a stratégiához kapcsolódó akciók mellett nyilvántartja az oktatás és kutatás, a 3.szerepkör 
dokumentumait, amelyek alapján a mindenkori oktatási és kutatási irányítás megvalósul.  

Az FPK tartja nyilván a KJE MIR dokumentumait, és az azzal kapcsolatos irányítási modell leírásokat. 

2. SZAKFEJLESZTÉS, BELSŐ INNOVÁCIÓK ÉS FEJLESZTÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 

Az FPK tartja nyilván a szakfejlesztési és egyéb belső innovációs projekteket. A projektek dokumentációja tartal-
mazza a fejlesztett tananyagot, vagy azok kapcsolódó linkjeit, a befektetett mérnöki munkaóra mennyiséget, és 
a fejlesztett tevékenységhez kapcsolódó egyéni munkaórát. Az FPK a pályázati összesítéshez hasonlóan éves 
belső fejlesztési összegzést készít. 

3. A KJE TOVÁBBI DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNTARTÁSA ÉS MENEDZSELÉSE 

A KJE FPK feladatköre a működéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok, esélyegyenlőségi dokumentum, kör-
nyezeti dokumentum, campus-használati rend, stb. dokumentumok nyilvántartása. 

4. PÁLYÁZATI ADMINISZTRÁCIÓ 

A KJE FPK feladatköre a beadott, a nyertes, az elindult, megvalósult és lezárt, ám utóellenőrzés alatt álló pályá-
zatok nyilvántartása.  

Pályázati tevékenység csakis pályázatindító dokumentáció kitöltésével kezdeményezhető. A pályázat elkészítése 
esetén amennyiben külső pályázati tanácsadó cég igénybevétele szükséges, ez külön engedélyt igényel. Az 
elnyert pályázatok regisztrációja a szerződés aláírása előkészítésekor történik. Rektori aláírás csak pályázati 
nyilvántartási számmal kezdeményezhető. Ez érvényes a hazai és külföldi, az Erasmus pályázatokra, és a cégek 
által kiírt pályázatokra is. A regisztráció kötelessége érvényes a KJE által koordinált, és a más szervezettel 
partnerségben beadott részpályázati feladatkör esetében is.  

5. KÖZBESZERZÉSES PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK ADMINISZTRÁCIÓJA 

A közbeszerzési vagy hármas ajánlattételi pályázatok regisztrációja a KJE FPK feladatköre. E pályázatok esetében 
ugyanúgy pályázati munkaterv készítés kötelező, és megvalósítási ütemezés. 
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6. NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK 

Az FPK tartja nyilván az intézmény által elnyert nemzetközi pályázatokat. E rendszerbe tartoznak a Tempus, az 
Erasmus stratégiai partnerségi és egyéb pályázatai, a Horizont 2020 pályázatok, és az egyéb közvetlen brüsszeli, 
vagy a partnerségben beadott, nem-felsőoktatási Erasmus pályázatok. 

7. OKTATÓI AKKREDITÁCIÓS, ÖSZTÖNDÍJ, EGYÉB DÍJ PÁLYÁZATOK NYILVÁNTARTÁSA 

Az oktatók és hallgatók esetében, a KJE FPK tájékoztatást kér az elnyert ösztöndíjakról. Ide tartoznak a többéves, 
éves, egyszeri ösztöndíjak. (pl. Bólyai díj, MNB díjak) Az FPK összegzi éves elnyert egyéni ösztöndíjakat. 

8. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK ADMINISZTRÁCIÓJA 

Az FPK vezetője látja el az MFT titkári pozícióját. E feladatköréből fakadóan nyilvántartja az MFT napirendjeit, a 
napirendek dokumentációját, és az ülés jegyzőkönyvét, és a megvalósítandó feladatokat. 

2. FEJLESZTÉSI ELJÁRÁS MENEDZSMENT SZEREPKÖR 

1. AZ IFT FOLYAMATAINAK ÉS SZAKASZAINAK ÜTEMEZÉSE ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

Az FPK a stratégiai ciklus indítását a tudományos és fejlesztési rektorhelyettes szakmai irányítása révén fogja 
össze. A tervezési folyamat része az önértékelés, a helyzetértékelés, a szükséges elemzések elkészítése. Kiemelt 
fontossága van az értékelés módszertana meghatározásának, a kiegyensúlyozott eredmények bemutatásának. A 
KJE stratégiai ciklusai az EU programozáshoz kapcsoltak, lényegében ezekhez elkészíti a szaktárca a felsőoktatás 
fejlesztési programot. A KJE ugyanakkor figyelemmel az EU felsőoktatásfejlesztési tevékenységére -programjait 
a közösségi európai szintre való tekintettel is alakítja. Az IFT frissítése, átalakítása bekövetkezhet egyéb 
változások esetében is (profilbővítés, átalakítás, tulajdonos változás). 

2. AZ IFT-HEZ KAPCSOLÓDÓ STRATÉGIAI AKCIÓK ÜTEMEZÉSE ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

Az IFT elkészítése és jóváhagyása a szaktárca megfelelő szervezeteinek jóváhagyását igényli, ami kiegészítő 
projektek elkészítését igényli, a tárca támogató politikájának megfelelően. A dokumentáció része az oktatást és 
kutatást érintő indikátorok összegzése. A források megszerzése ebben az esetben az elnyert pályázatoktól függ. 

Az IFT mellékletét képezi a belső fejlesztési program összeállítása, a kapcsolódó indikátorok meghatározása 
képző intézetekként, és kutatási egységek szintjén is. Mind a képzési, oktatási, infrastrukturális fejlesztések 
kontingencia jellegűek, azaz belső források átcsoportosítását illetve külső befektetéseket igényelnek. A szak-
tárcával való egyeztetések, állásfoglalások, a szakmai dokumentumok előkészítése az FPK szervezeti keretében 
történik. 

3. A BELSŐ SZAKFEJLESZTÉSI, INNOVÁCIÓS PROJEKTEK INDÍTÁSA ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

Belső szakfejlesztések és programok projektjeinek indítása, hasonlóan a pályázatokhoz az FPK szervezeti 
kereteiben történik. A tevékenység naptári évhez kapcsolódik. A fejlesztés meghatározó eleme a mérnöki 
munkaórák tervezése és az érintett szervezti egység felelőssége meghatározása, vagy a felelős teamvezető és 
team felállítása. E tevékenység részét képezik a díjpályázatok is, amelyeknek indítása, elkészítése és beadása a 
normál pályázati rendhez hasonló. A díjpályázat értéke szellemi vagyonként elszámolható. 

4. A PÁLYÁZATOK BEADÁSA, AZ ELNYERT PÁLYÁZATOK REGISZTRÁLÁSA, A MEGVALÓSÍTÁSI PRO-
JEKTTERV ÜTEMEZÉSE, ELSZÁMOLÁSA, ÉS LEZÁRÁSA, AZ UTÓELLENŐRZÉSEK MENEDZSELÉSE 

A pályázati tevékenység külön pályázati eljárásrend alapján történik, amelynek döntési elemei a következők: 
1. Döntés a pályázat beadásáról – külön űrlap, engedéllyel. 
2. Döntés külső tanácsadó cég esetleges igénybe vételéről. 
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3. Az elnyert pályázat indításáról döntés (a változások miatt előfordulhat visszaadás, lemondás). 
4. A pályázat megvalósítási terve és költségvetése véglegesítése. 
5. A pályázati kifizetések és számlabefogadások rendje, ütemezése. 
6. A pályázati tevékenységek szakmai ellenőrzése. 
7. A pályázati tevékenység illesztése egyéb fejlesztésekhez és tevékenységekhez. 
8. A költségelszámolás és mérföldkövek időpontja. 
9. konzorcium esetén a kapcsolattartás rendje. 

5. A KÖZBESZERZÉSI NYERTES PÁLYÁZATOK MENEDZSELÉSE 

Hasonló a normál pályázatokhoz. 

6. AZ OKTATÓI AKKREDITÁCIÓS, ÖSZTÖNDÍJ EGYÉB DÍJ PÁLYÁZATOK INDÍTÁSA ÉS NYOMON 
KÖVETÉSE 

Az FPK tartja nyilván az egyetemi tanári akkreditációs pályázatokat és végzi az ezzel kapcsolatos fellebbezéseket.  

7. AZ INTÉZMÉNYI, SZAKTERÜLETI, SZAKI, FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS NYELVVIZSGA AKKREDITÁCIÓKKAL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA 

Az akkreditációs tevékenység koordinációja a tudományos rektorhelyettes hatásköre, az intézményi szintű 
akkreditáció koordinálása az MFT révén történik. A szaki képzések akkreditációja a képző intézetek felelőssége, 
a felnőttképzési akkreditáció és a nyelvvizsga akkreditáció a Felnőttképzési Intézet felelőssége.  

8. AZ MFT MINŐSÉGAKCIÓINAK ÉS PROGRAMJAINAK KOORDINÁLÁSA 

Az FKP a minőségfejlesztési tevékenységébe tartozik a standardok és szabályozások, ügyrendek fejlesztése, azok 
pályázatokhoz kapcsolódó folyamatos adatszolgáltatása és aktualizálása. A minőségfejlesztés a tudásszolgál-
tatások eleme, amelyeknek értékhozzáadása szellemi termékként elszámolható. 

3. DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓS SZEREPKÖR 

1. AZ IFT ÉS AZ EGYÉB DOKUMENTUMOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TANÁCS, ILL. SZENÁTUSI ÜLÉSRE 
VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az FPK feladata a beterjesztés előkészítése, a beterjesztés előtt a Tudományos Tanács, a Képzési Tanács, a Rektori 
Tanács vitáinak megszervezése. 

2. A PÁLYÁZATOK INDÍTÁSA REKTORI TANÁCS, REKTORI JÓVÁHAGYÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az előterjesztés pályázati megvalósítási terv alapján történik (rövid összegzés, különös tekintettel a források meg- 
elelőlegezésére, a személyi kifizetésekre és a megrendelt termékek vagy szolgáltatások körére, a közbeszerzési 
kötelezettségekre.  

3. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TANÁCS NAPIRENDJEINEK ÉS AZOK DOKUMENTUMAINAK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az MFT napirendjeire az MFT elnöke tesz javaslatot, a napirendi dokumentumok és anyagok bekérésének 
szervezése a titkár feladata. 

4. AZ AKKREDITÁCIÓS DOKUMENTUMOK SZENÁTUSI DÖNTÉSRE VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az akkreditációs dokumentumok a képzési és tudományos tanács támogatását követően terjeszthetők be. 
(szaki, és kutatási témákra vonatkozó önértékelések) 
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4. KOMMUNIKÁCIÓS SZEREPKÖR 

1. KAPCSOLATTARTÁS A FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI, A PÁLYÁZTATÁSI HATÓSÁGOKKAL, A MAB-
BAL, ÉS EGYÉB MÁS FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI IRÁNYÍTÁSI SZERVEZETTEL  

Az tudományos rektorhelyettes jogosult a külső kapcsolattartás rendjének meghatározására, és FPK vezetője 
dönt a kapcsolattartás kódrendszerhez kapcsolt folyamatos működtetéséért felelős személy. 

2. AZ IFT STRATÉGIAI KOMMUNIKÁCIÓJA 

A tudományos rektorhelyettes felelős a stratégiai dokumentumok megismertetéséért és az önértékelés eredmé-
nyeinek bemutatásáért, az intézményi tevékenység eredményeiről való tájékoztatásáért. A tájékoztatók 
szervezését az FPK végzi. Az FPK felelős a rövid vezetői összefoglalók nyilvánossá tételéért.  

3. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉNEK KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAINAK 
SZERVEZÉSE, AZ MFT ÜLÉSEIRŐL TÁJÉKOZTATÓK KIKÜLDÉSE 

Az FPK szervezi az MFT üléseivel kapcsolatos tájékoztatást. Az FPK által elfogadott dokumentumokat megküldi a 
képző intézeteknek.  

4. A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL KÉSZÍTÉSE HAVONTA 

A pályázati hírlevél szerkesztése mellett, a tájékoztatás kitér a beadott, az elnyert, a folyamatban lévő és a lezárt 
pályázatokra, a pályázati eredményekre, a pályázati ellenőrzések eredményeire.  

5. AZ AKKREDITÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Az akkreditációs kommunikációs tevékenység eseti meghatározást igényel. A LÁB programok ütemterve és 
intézményi eseményeit illetően minden szereplő tájékoztatást kap (portástól a fenntartó Zrt elnökéig). 

5. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI SZEREPKÖR 

Az FPK kezelése hatáskörében van a MIR működtetése és menedzselése. Az FPK hatásköre minőségakciók 
indítása. Minőség akciók szervezhetők az IFT, a KJE Minőségprogramja, az ESG 2015, minőségi díjpályázatok 
témakörei mentén. 

Az FPK audit vizsgálatokat kezdeményezhet az intézményi képzési stratégiai dokumentumok (PIQ & Lead™, PIQ 
& Lead™ mentorálás, kutatás, stb.) mentén. 

Az FPK a Rektori Tanács kezdeményezésére koordinálja a külső kezdeményezést követően és külső kezdemé-
nyezésre elindult projekteket.  

Az FPK a Rektor Tanács döntése alapján koordinálja a minőség fejlesztése érdekében elindított programokat, 
standardok fejlesztését, elégedettség mérési akciókat, külső kutatások megrendelését és megvalósításának 
illesztését az intézményi működéshez. 

Az FPK eljárásrendjébe tartozik a pályázati projektek kötelező minőségauditja. 

6. IFT ELJÁRÁSREND 

AZ IFT ELŐKÉSZÍTÉSE DÖNTÉSHOZATALRA 

 A KJE FPK a Rektori Tanács döntését követően megkezdi az IFT előkészítését. Az IFT előkészítés 
programja határozza meg a feladatokat és menetrendeket. 

 A helyzetelemzés és háttértanulmány készítése a felsőoktatási hivatalos útmutató alapján történik, 
amelyhez az adatszolgáltatást a KJE egységei végzik. 
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 A RT az IFT koncepciójának elfogadását követően megtörténik a feladatok lebontására indikátorokra és 
mutatókra. 

 Operatív megvalósítási egységek az Intézetek, a TH, a Könyvtár, Jól-léti Kabinet, Kancellária. 
 Az EU programozáshoz kapcsolódó projekttervek előkészítésének koordinálását az FPK végzi. 
 Az IFT tervezetét megvitatják a tanácsok. 
 Az egyeztetett változat Szenátus elé kerül.  
 A Szenátus elé terjesztett és elfogadott dokumentumot a KJE Fenntartó Zrt. hagyja jóvá, és meghatározza 

a fejlesztési időszak költségvetési kereteit. 

AZ ELFOGADOTT IFT MEGVALÓSÍTÁSA 

 Az IFT lebontása stratégiai akciókra – a Rektori Tanács elé előkészítés 
 A stratégiai rektorhelyettesek tevékenysége meghatározása a fejlesztési ciklusban 2-3 szakasz 2-3 éves 

feladatok 
 Az éves fejlesztések és innovációk projektindítása és elszámolása 

AZ IFT KOMMUNIKÁCIÓJA 

 Az IFT megismertetése stratégiai egységek szintjén (intézetek, TH, könyvtár, Kancellária, Jóléti Kabinet) 
 Az IFT megjelenítése a honlapon, tervezett tájékoztatások 

AZ IFT MEGVALÓSÍTÁSA ELLENŐRZÉSE 

 Kötelező beszámoló félidőben vagy akkreditációs ciklus zárásakor 
 Beszámoló stratégiai akciók lezárásakor 
 Éves fejlesztési elszámolások 
 Beszámoló pályázati forrásokból végzett fejlesztések zárása után 

AZ IFT MEGVALÓSÍTÁSA ÉRTÉKELÉSE 

 Beszámoló és helyzetelemzés új IFT indítása előtt 
 Beszámoló és értékelés akkreditációs önértékelések esetében 
 Beszámoló és értékelés a KJE Fenntartó Zrt. kérésére 
 Beszámoló és értékelés új fejlesztések, beruházások üzleti terve igénye esetében 

7. BELSŐ FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ELJÁRÁSREND 

 A belső fejlesztések és innovációk naptári évhez kapcsolódóan ütemezettek. 
 A tudományos fejlesztési rektorhelyettes és a kancellár áttekinti az IFT-t és az új fejlesztési 

szükségleteket és javaslatot tesz a Rektori tanácsnak.  
 A fejlesztések lebontása operatív projektekre és projektidő, munkaóra, a belső ráfordítás és az egyéb 

szükséges források meghatározása. 
 A projektidő végén a projektek elszámolása. 
 A projektek elkészülését követően döntés a szellemi tulajdon regisztrációjáról. 
 A FPK összegzi a belső fejlesztés éves eredményeit és előkészíti az értékelési dokumentumot. 

8. AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSREND 

 Az akkreditációs eljárásrend nyomon követése és a friss változások értelmezése. 
 Az akkreditációs útmutatókra felkészülés, és az érintettek felkészítése. 
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INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 

 Intézményakkreditáció: felelős a tudományos és fejlesztési rektorhelyettes, és szolgáltatási kötele-
zettséggel bír minden egység. A stratégiai szintű egységek önálló belső önértékelést végeznek. (Inté-
zetek, könyvtár, TH, Jól-léti Kabinet, Kancellária) 

 Nemzetközi akkreditáció esetében a felelősség a nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettessel közös. 
 Az intézményakkreditációs dokumentumok adminisztrációja a FPK hatásköre és felelőssége. 

KÉPZÉSI TERÜLETI, SZAKI AKKREDITÁCIÓ 

 Új szakok akkreditációjának tartalmi előkészítése és a kapcsolódó fejlesztések az oktatási rektorhe-
lyettes feladata és felelőssége. 

 Nem akkreditált vagy ismételten akkreditálandó szakok esetében az oktatási rektorhelyettes ismételt 
beadásokat kezdeményez, ezek tartalmi előkészítéséért felelős.  

 A beadás az FPK ügyintézésében az ellenőrzést követően történik. 
 Az új szakok akkreditációjának tartalmi előkészítése és a kapcsolódó fejlesztések adminisztrációja a 

Felsőoktatás Pedagógiai és Módszertani Központ felelőssége és hatásköre.  
 Ellenőrzés és beadásra előkészítés az FPK felelőssége és hatásköre. 
 A MAB-bal való kapcsolattartás új szakok esetében az FPK felelőssége és hatásköre. 
 Nemzetközi közös képzések Joint Degree akkreditációja a NTRH felelőssége, regisztrációja a Nemzetközi 

Szolgáltató központ feladata. 
 Double Degree képzések adminisztrációja – ami nem igényel külön akkreditációt – a Nemzetközi Intézet 

hatásköre. Intézményi akkreditáció vagy képzési akkreditáció esetén adatszolgáltatásra kötelezettek. 

HATÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ GYORS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK 

 Közbenső intézményi adatszolgáltatás FPK felelőssége és hatásköre. 
 Szakfelelős életrajzok szolgáltatása: FPK 
 Egyéb adatszolgáltatás: FPK 

OKTATÓK EGYETEMI TANÁRI AKKREDITÁCIÓJA 

 Oktatók egyetemi tanári akkreditációja belső kiírás alapján történik. 
 Az ORH és a NFRH előterjeszti a jelölteket Tudományos Tanács elé, habitus vizsgálatra, valamint a 

Képzési Tanács elé véleményezésre. 
 A rektor – vitás esetekben a Rektori Tanács állásfoglalása után- megkéri a KJE Fenntartó Zrt. elnökétől 

a jelölt támogatására vonatkozó nyilatkozatot. 
 A szükséges támogatások és nyilatkozatok és az ellenőrzött dokumentáció alapján, az eljárást az FPK 

bonyolítja, az esetleges fellebbezésekkel együtt. 

FELNŐTTKÉPZÉSI PÁLYÁZATOK 

 A felnőttképzési programok törvényes működtetéséért felelős egység a Felnőttképzési Intézet. 
 Az FI intézi és tartja nyilván az aktuális felnőttképzéseket. 
 Pályázati programok esetében projektkoordináció szükséges, amelyet az FPK szervez és bonyolít. 
 A Nyelvvizsga Központ akkreditációjának szakmai feladatait az FI szervezi, ám az eljárás hivatalos 

indítása és beadása az FPK adminisztrációja révén történik.  

9. AZ MFT ÜGYRENDJE 

Külön rektori utasítás szerint. 



8 
 

10. PÁLYÁZATI ELJÁRÁSREND 

10.1. PÁLYÁZATÍRÁS, ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ 
Valamennyi pályázat (hazai és nemzetközi) benyújtása során a pályázónak eleget kell tenni adatszolgáltatási 
kötelezettségének. A pályázónak az adatszolgáltatás keretében kell az e szakaszban meghatározott információkat 
megadni. 

A pályázat benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti „Pályázati munkalap” című adatlapon közölni kell: 
 a pályáztató szerv nevét, 
 a pályázat teljes címét, regisztrációs számát, 
 megfogalmazni a pályázat célját, hasznát az Egyetem tekintetében, 
 a pályázat benyújtása érdekében felmerült, összes elkerülhetetlen költséget, 
 a pályázat teljes költségét, az önrész mértékét, 
 a pályázat megvalósítási idejét, 
 a beadási határidejét, 
 a pályázat fenntartási időszakában az Egyetem kötelezettségét részletesen, 
 a konzorciumi partnerekre vonatkozó adatokat. 

A Pályázati munkalapot 1 hónappal a beadási határidő előtt szükséges engedélyeztetni. Amennyiben nincs 1 hó-
nap a pályázat benyújtása és a kiírása között, akkor a pályázati kiírást követő 3 munkanapon belül. 
Az engedélyezési jogosultságok az alábbiak szerint alakul, a felsorolás egyben tükrözi a jóváhagyás hierarchiáját is: 

1. A pályázat témavezetője (aki lehet a pályázat projektmenedzsere vagy szakmai vezetője). 
2. A témavezető egységvezetője. 
3. A tudományos és fejlesztési rektorhelyettes. 
4. A pénzügyi és számviteli igazgató. 
5. A rektor. 

A pályázat engedélyezési/jóváhagyási folyamatát a Fejlesztési és Pályázati Központ (továbbiakban: Központ) 
közreműködésével szükséges elintézni. 

Határidőn túl érkezett pályázatok engedélyeztetése egyedileg történik. Az ilyen pályázatok benyújtásáért a 
Fejlesztési és Pályázati Központ felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy határidőn túl érkezett. A Központ 
munkatársai megtesznek minden Tőlük telhetőt, annak érdekében, hogy a határidőn túli pályázatok benyújtása 
megtörténjen. 

A Pályázati munkalap kitöltése és aláíratása után a Központ saját iktatási rendszerében egy nyilvántartási 
számmal látja el a benyújtandó pályázatot. 

Az elkészült teljes körű pályázati anyag benyújtásáról/elektronikus feltöltéséről a Központ gondoskodik. 
A pályázatok kidolgozásáért, a pontos megvalósításért, a pályázat pontos pénzügyi és tartalmi elszámolásáért a 
pályázat témavezetője tartozik felelősséggel. Pályázati felelős csak az Egyetem főállású oktatója lehet. A 
Kodolányi János Egyetem nevében pályázat csak a Pályázati Központon keresztül adható be. 

A pályázati szándék bejelentése 
 Európai Uniós pályázati szándék bejelentése 25 nappal, hazai pályázatoké 15 nappal a pályázati kiíró által 
megadott beadási határidő előtt történik. A Fejlesztési és Pályázati Központ visszautasíthatja azokat a 
témavezetőket, akik a fenti határidőket nem tartják be. Ettől a Fejlesztési és Pályázati Központ dolgozóinak eltérni 
kizárólag a rektor írásos engedélyével lehet. 

A beadandó pályázatok előkészítésének rendje 
A témavezető által kitöltött pályázati munkalap regisztrálása, kitöltése – rövid tartalom és költségterv – után a 
pályázaton való részvételről a döntési jogkört gyakorlók (rektor, az illetékes rektorhelyettes, a gazdasági igazgató, 
intézetvezető) határoznak.  
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A nemzetközi pályázatok regisztrációjának és engedélyeztetésének is a Fejlesztési és Pályázati Központban meg 
kell történnie. 
Egyéni elnyert pályázat esetében is bejelentési kötelezettsége van a pályázónak. 

A pályázati költségvetésben - Egyetem érdekeit szem előtt tartva – lehetőség szerint tervezni kell az alábbi 
költségeket:  

1. Kutatási pályázat esetén: 15% kezelési költségre és belső elszámolásokra 
2. Szakmai, hallgatói projektek esetén: 15% kezelési költségre és belső elszámolásokra 
3. Üzleti, innovációs projektek esetén: 30% kezelési költségre és belső elszámolásokra 

A pályázat kidolgozása csak akkor indítható, ha a döntési jogkört gyakorlók aláírták a pályázati elindító 
munkalapot, mely részletesen tartalmazza a pályázat költségvetését.  
Felelős: Központvezető 

A központvezető illetve a pályázati koordinátor a pályázat elkészítése során a témavezetővel az alábbi 
kérdésekben konzultál: pályázati terv és költségvetés elkészítése. A konzultáción számba veszik a szükséges 
beszerzendő mellékleteket, információkat, árajánlatokat, konzorciális partnereket, a megvalósításhoz szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket, likviditást. A tervezéshez tanácsokat adnak. A Fejlesztési és Pályázati Központ 
munkatársai az előkészítés során összegyűjtik a pályázathoz szükséges az egyetemen belüli adatokat a 
kapcsolódó szervezetektől - beleértve az intézményi alapdokumentumokat is -, akik kötelesek ebben segíteni.  
A szükséges hiteles okiratmásolatokat és nyilatkozatokat a Fejlesztési és Pályázati Központ munkatársai szerzik 
be, rektori meghatalmazás alapján eljárnak az Egyetem nevében. 

A pályázat tartalmi részeinek kialakítása, megírása a témavezető feladata. A pályázat témavezetője a beadandó 
pályázati anyagot a kiíró által megjelölt beadási határidő előtt legalább 7 munkanappal eljuttatja a Fejlesztési és 
Pályázati Központba. 

− Konzorciális pályázat esetén a központvezető megszervezi a konzorciumi megbeszélést, közvetít, 
kapcsolatot tart, koordinál. A konzorciális szerződést a témavezető az Egyetem jogászával készítteti el és 
ellenjegyezteti. A konzorciális szerződés rektorral történő aláíratása a Fejlesztési és Pályázati Központ 
vezetőjének feladata. 

− Közbeszerzést igénylő pályázat előkészítésére és lebonyolítására az Egyetem közbeszerzési szakértőt bíz 
meg. 

− A pályázatok cégszerű aláíratása legkésőbb a pályázat kiírója által megjelölt beadási határidő előtt 
5 munkanappal történik. A cégszerű aláíratás megszervezése a Fejlesztési és Pályázati Központ vezető-
jének feladata. 

− A központvezető feladata a pályázat határidőre történő feltöltése a pályázati rendszerekbe.  

10.2.PÁLYÁZAT ELNYERÉSE, PÁLYÁZATINDÍTÁSI SZAKASZ 

Sikeres pályázat esetén a pályáztató döntéséről szóló értesítést minden esetben a Központnak kell átnyújtani. 

A Központ munkatársai felveszik a projektgazdával a kapcsolatot és tájékoztatják a pozitív döntésről 

10.2.1. A támogatási szerződések előkészítésének rendje 

A támogatásról szóló kiírói értesítésről a központvezető értesítést küld a témavezetőnek, gondoskodik 
a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges igazolások, mellékletek beszerzéséről, a támogatási 
szerződés cégszerű aláíratásáról. Az aláírt, mellékletekkel ellátott példányt iktatja és postázza az 
értesítésben meghatározott határidőn belül. A véglegesített támogatási szerződés egy példányát elküldi 
a témavezetőnek. 

10.2.2. Pályázat módosításának rendje 

Abban az esetben, ha a kiíró kevesebb támogatást nyújt a tervezettnél, a témavezető feladata a pályázat 
költségvetésének és tartalmi vállalásainak módosítása, a támogatott összeghez igazítása, engedélyez-
tetése a tudományos rektorhelyettessel. Az új, módosított változatból (tartalmi módosítás, módosított 
költségvetés) a témavezetőnek a támogatási szerződés aláírása előtt 5 nappal egy példányt el kell 
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juttatnia a Fejlesztési és Pályázati Központba. A költségvetés módosításában a Fejlesztési és Pályázati 
Központ segítséget nyújt. 

10.2.3. A támogatási szerződés megkötése utáni feladatok: 
- Projektindító megbeszélés: részt kell vennie a témavezetőnek, a FPK központvezetőjének, illetve az 

oktatási pályázatok esetén: oktatási rektorhelyettesnek, kutatási és fejlesztési pályázatok esetén: 
tudományos és fejlesztési rektorhelyettesnek, illetve a gazdasági rektorhelyettesnek/pénzügyi és szám-
viteli igazgatónak 
A megbeszélésről pályázati jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a feladat-és ütemtervet, pénzügyi 
tervet, felelősöket, a mérföldköveket, a műszaki-szakmai elvárásokat, indikátorokat, a pénzügyi és 
szakmai beszámolás rendjét. 

- Belső adatszolgáltatás, iratkezelés rendje 
Támogatott pályázat esetén a pályázati koordinátor kitöltésre elküldi a témavezetőnek a belső 
adatszolgáltatási lapot és a témavezetői igazoló lapot. A FPK munkatársai áttekintik, a pályázattal össze-
vetik a pályázati adatszolgáltatási lapot, egyeztetik a szolgáltatások megrendelésére vonatkozó rendet 
(árajánlatok kérése, nyertes pályázó kiválasztása, megrendelők elkészítése, aláíratása, stb.), a megbízási 
szerződéskötési rendet, elkészítik a projekthez kapcsolódó munkaköri leírásokat. 
A kitöltött adatlapot a pályázati koordinátorok továbbítják a Pályázati Központból a Humánpolitikai 
Irodára és a Kancelláriába, továbbá más érintett egységekhez. A kitöltött adatszolgáltatási lap 
továbbításáról a témavezető levélben visszajelzést kap.  

10.2.4. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA, ESETLEGES KÖZBESZERZÉSEK 
A FPK munkatársai folyamatosan konzultálnak a témavezetővel, szükséges esetén megbeszélést 
kezdeményeznek. A mérföldkövek teljesítése előtt 15 nappal bekérik a témavezetőtől a szakmai előre-
haladási jelentést, melyet szükség esetén kiegészítenek.  

Bekérik az elkészült anyagokat, tanulmányokat, rendezvények, képzések dokumentumait, mely alapján 
a teljesítési igazolásokat kiállítják, és a számlákat bekérik. 

Esetleges közbeszerzések esetén az adatot szolgáltat a felkért közbeszerzési szakértőnek. 

Amennyiben a pályázat előrehaladásában csúszás következik be vagy a maradvány összegek keletkeznek 
módosítási igényt ad be a FPK. Az iroda munkatársainak feladata a projekt likviditásának folyamatos 
nyomon követése. A kiíró szervezet által kért adatszolgáltatásokat elvégzi. 

A témavezető feladata a pályázathoz kapcsolódó számlák leigazolása. Fejlesztési és Pályázati Központ 
feladata a pályázat munkaszámának, címének rávezetése a pályázathoz kapcsolódó valamennyi szám-
lára, a számlához kapcsolódó teljesítési igazolás kiállítása a rektorral és a vállalkozóval történő alá-
íratása. A Központ munkatársainak feladata a költségsorok számlára történő rávezetése, záradékolása, 
az elkülönített könyvelés érdekében. A könyvelésre csak leigazolt és azonosított számlák kerülhetnek. 

A pályázat elszámolásának rendje 
A pályázatok pénzügyi elszámolása a témavezető és a Fejlesztési és Pályázati Központ feladata, melyhez 
segítséget nyújtanak az intézmény érintett egységei. A Fejlesztési és Pályázati Központ, illetve Kancel-
lária gyűjti a végrehajtás során felmerült számlákat, és azokat az utánkövetési időszak végéig megőrzi. 
A végrehajtás során felmerülő számlákat és kapcsolódó dokumentumokat a Fejlesztési és Pályázati 
Központ - másolás után - továbbítja a Kancellária felé, akik - formai és tartalmi ellenőrzést követően - 
megindítják az utalványozást. A kiadások, bevételek szakmai igazolását a tudományos rektorhelyettes, 
a témavezető és a központvezető látja el.  

A pályázati projektmenedzser figyeli a kiíró által megadott elszámolási határidőt, előtte 1 hónappal a 
Kancelláriától bekéri a pályázat elszámolásához szükséges, - esetleg még hiányzó - iratot, bankkivonatot, 
a számla mellett lévő vállalkozói szerződést és kapcsolódó egyéb dokumentumokat.  
A pályázati projektmenedzser a Kancelláriából beérkezett, témavezető által leigazolt számlákat ismé-
telten leellenőrzi, szükség esetén érvényteleníti, ellen jegyzi, záradékolja, szükség esetén sokszorosítja. 
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A számlamásolatokat a Kancelláriában hitelesítik. A pályázat teljes elszámolását, a pályázati rend-
szerekbe történő feltöltését a pályázati koordinátor végzi.  
A pályázat teljes dokumentációja a Fejlesztési és Pályázati Központ irattárában kerül elhelyezésre.  

10.2.5.PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA ÉS AZ ERŐFORRÁSOK ÁTVITELE SZAKASZ 
A pályázatok záró elszámolása és záróbeszámolója után 3-4 hónappal történik a helyszíni záró 
ellenőrzés. A FPK munkatársai a Kancellária munkatársaival együtt kigyűjtik a szükséges számlákat, 
bérjegyzékeket, megrendelőket, a Humánpolitikai Hivataltól a szerződéseket. Összeállítja a piaci ár 
alátámasztásának dokumentumait. 
Összeállítják a szakmai elvárásoknak megfelelő dokumentációt, a horizontális szempontok dokumen-
tumait (fenntarthatóság, esélyegyenlőség, környezeti, kockázatmenedzsment, stb.) és azoknak az 
elérhetőségét biztosítják. 
A pályázati eredmények kommunikációja, a honlapon való megjelenítése és kötelező táblaelhelyezés 
megszervezi és ellenőrzi a FPK munkatársa. 
Az Egyetem vezetősége a projektvezető által készített jelentés és a projekt zárójelentése, korábbi 
jelentései alapján elemzi a tapasztalatokat és azokat beépíti saját működésébe. Amennyiben az adott 
projekt során szerzett tapasztalat egyéb szervezeti egységet is érint, a FPK előterjesztést készít az 
érintett vezetői kör számára a szükséges beavatkozásokról. 
A pályázatok lezárása után a belső fejlesztési program készül, a képzési, oktatási, infrastrukturális 
fejlesztések eredményeinek további hasznosítására. A szaktárcával való egyeztetések, állásfoglalások, a 
szakmai dokumentumok előkészítése az FPK feladata. 

10.2.6. PÁLYÁZAT UTÁNKÖVETÉSI SZAKASZ 
A pályázati projektek fenntartási időszakának célja a Támogató elvárásainak teljesítése az üzemeltetés 
során. Ebben a szakaszban a létrehozott eredmény üzemeltetése, hasznosítása mellett a Támogató által 
előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése valósul meg. Ez a szakasz a projekt zárójelentésének a 
Támogató által történő elfogadásától az utolsó, a Támogató által a fenntartási időszakra előírt 
jelentésnek a Támogató általi elfogadásáig tart. 
 A projekt fenntartási időszakában (amely általában 5 év) a Támogató felé benyújtandó jelentéseket a 
FPK készíti az arra kijelölt egységek közreműködésével. 

A SZELLEMI TULAJDONNAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRÁCIÓS ELJÁRÁSOK 

A KJE SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA elősegíti az egyetemen a szabályzat hatálya alá tartozó 
személyek által kutatómunkájuk során létrejött szellemi alkotások hatékony értékelését, a lehető legerősebb jogi 
oltalomban történő részesítését, valamint ezen szellemi alkotásoknak az egyetem, az egyetem dolgozói és az 
egész társadalom javát szolgáló hasznosítását. A szabályzat a jogszabályokkal és az egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzatával összhangban rendezi a szellemi alkotások oltalmazásának, a hozzájuk kapcsolódó jogok 
megszerzésének, átruházásának, továbbá a szabályzat hatálya alá tartozó személyeknek az általuk létrehozott 
szellemi alkotások hasznosításából származó díjakból és egyéb bevételekből való részesedésének módját. 

A munkavállaló és a hallgató köteles a Szabályzat hatálya alá tartozó – szolgálati, illetve alkalmazotti alkotásnak 
minősülő – találmány létrehozását a találmányok központi nyilvántartását vezető Fejlesztési és Pályázati 
központba az elkészültétől számított nyolc napon belül írásban bejelenteni, és a bejelentésben a találmányt olyan 
részletességgel ismertetni, amely alapján eldönthető, hogy az Egyetem kíván-e szolgálati találmány esetében 
találmányi bejelentést tenni, illetve alkalmazotti találmány esetében kívánja-e a hasznosítás jogát gyakorolni. 

 A bejelentés benyújtását követően nyomban (legkésőbb a benyújtást követő munkanapon) az FPK a bejelentett 
találmányt nyilvántartásba veszi oly módon, hogy azt, mint elbírálás alatt állót tünteti fel. A nyilvántartásba vételt 
követő munkanapon a bejelentés másolatát a tudományos ügyekkel foglalkozó rektorhelyettes és a kancellár 
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részére meg kell küldeni. A kancellár a kézhezvételtől számított 3 napon belül javaslatot tesz a gazdasági szakértő 
személyére. 

A rektorhelyettes a bejelentés másolatának kézhezvételét követően 15 napon belül írásban intézkedik a szakmai 
szakértő és a gazdasági szakértő felkéréséről, azzal, hogy a szakmai vélemény és a gazdaságossági számítás 
elkészítésére 30 nap áll rendelkezésre. 

A találmányokkal kapcsolatos, rögzített jogainak gyakorlásáról a Rektori Tanács a bejelentés beérkezésétől 
számított kilencven napon belül határoz. 

Oltalom alá helyezés eljárásrendje: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatallal történő ügyintézést a FPK végzi. 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 

Általános rész 
Munkakör megnevezése: PÁLYÁZATI KÖZPONTVEZETŐ  (SZAKÜGYINTÉZŐI FELKÉSZÜLTSÉGET 
IGÉNYEL) 
Szervezeti egység: Fejlesztési és Pályázati Központ 
Közvetlen felettese: tudományos rektorhelyettes 
Közvetlen beosztott: pályázati koordinátor 
A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség: felsőfokú végzettség 
Egyéb feltétel: nincs 
Kötelező munkaidő: 30 óra/hét 

ÁLTALÁNOS FELADATA, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE 

ÁLTALÁNOS FELADATOK 

Az Egyetem minden munkavállalója tartozik a rendeletekben, utasításokban és szabályzatokban előírtakat betar-
tani, a részére munkaköri tevékenységként kijelölt vagy esetenként meghatározott feladatokat, utasításokat, az 
Egyetem célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - legjobb tudása szerint - a munkavállalótól elvárható 
gondossággal, pontosan, kellő intenzitással, az Egyetemi normatíváknak megfelelően, felelősséggel elvégezni. 
Felettese utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat ellátni, amelyek feladatkörének 
meghatározásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi 
körébe tartoznak, esetleg szükséghelyzetből adódnak. 
A munkaterületén észlelt hiányosságokra, a munkáját akadályozó vagy hátráltató tényezőkre vagy körülmé-
nyekre felettesének figyelmét felhívni, a munka jobb, pontosabb és hatékonyabb elvégzésére irányuló észre-
vételeket megtenni. 
Köteles betartani a Kodolányi János Egyetem adminisztratív rendjét, különös tekintettel a 3 napos ügyintézési 
határidőre. 
A szakmai ismereteit fejleszteni. 
Ha közvetlen felettese tudta nélkül kapott utasítást, úgy arról a közvetlen vezetőjét haladéktalanul köteles 
tájékoztatni. 
A munkarend által előírt időpontban munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, és munkát végezni. 

Általános hatáskör 

Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, 
köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését nem tagadhatja meg. 
A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját vagy más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
Betekintési joga van - a vonatkozó jogszabályok keretei között - minden olyan anyagba, dokumentációba, amely 
az általa végzendő munkafeladat végrehajtásához szükséges. 
Az Egyetem minden dolgozóját megilletik a Munka Törvénykönyve által a munkavállalók részére biztosított jogok. 
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Általános felelősség 

Egyénileg felelős munkáját, az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, felettese utasításainak, valamint a 
szakmai szokásoknak megfelelő gondossággal elvégezni. 
Munkája során felelős a KJE jó hírnevének megőrzéséért. 
A tűz-, baleset-, munka- és egészségvédelmi intézkedések, előírások betartásáért. 
A munkaköri leírásban szereplő, illetve hatáskörébe delegált feladatok legjobb képessége szerinti teljesítéséért. 
Felel anyagilag: 

− munkakörben elkövetett károkozásért 
− határidők be nem tartásáért 

Fegyelmi felelősség 

Munka Törvénykönyvében, Polgári Törvénykönyvben, KJE SZMSZ-ében foglaltak be nem tartása. 

FELADATA 

1. A pályázati központvezető a tudományos rektorhelyettes tevékenységébe tartozó intézményfejlesztési, 
pályázati és minőségfejlesztési programok megvalósításában működik közre. Az intézményi stratégia 
alapján kialakítja a lehetséges fejlesztési és pályázati programokat, javaslatokat tesz az egységek részére 
fejlesztési programokra az EU-s és egyéb pályázatok lehetőségei alapján. 

2. Összefogja és koordinálja a pályázatfigyelő tevékenységet. 
3. Kialakítja a KJE közbeszerzési pályázati kínálatát, és kialakítja a közbeszerzéseken való részvétel 

szolgáltatásait a megfelelő szervezeti egységekkel együttműködve. 
4. Kialakítja a pályázati és fejlesztési tevékenység ügyrendjét. 
5. Menedzseli az elnyert pályázatok megvalósítását, a nyitó és záró értekezleteket szervez, munkatervet készít, 

a szükséges dokumentációt összegyűjti és nyilvántartja. 
6. Egyezteti a pályázatokhoz kapcsolódó HR szerződéseket, a pályázati pénzügyi tevékenységet és a pályáza-

tokhoz kapcsolódó beszerzéseket, a pályázatokhoz kapcsolódó kötelező kommunikációt. 
7. Figyeli és ellenőrzi a pályázatok megvalósítását, indikátorok teljesítését. 
8. Feladata mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek összeállítása, illetve koordinálása, a projekt előre-

haladási jelentések összeállítása és a kötelező mellékleteit képező dokumentumok naprakész vezetése. Az 
elkülönített könyvelést egyezteti a Pénzügyi és Számviteli Hivatallal. 

9. Folyamatos kapcsolatban a pályázatok konzorciumvezetőivel a projekt előrehaladása érdekében. 
10. Megszervezi a Fejlesztési és Pályázati Központ munkatársainak képzését. 
11. Kapcsolatot épít ki az országos és a regionális pályázati donor szervezetekkel és pályázatmegvalósító szer-

vezetekkel. 
12. Feladata a KJE minőségirányítási tevékenységében az ún. részminőségi programok menedzselése (fenntart-

hatóság, esélyegyenlőség, kockázatmenedzsment, stb.) és azoknak a pályázatok elkészítéséhez való elérhe-
tősége biztosítása. 

13. Feladata a pályázati eredmények kommunikációja, a honlapon való megjelenítése és kötelező táblaelhe-
lyezés megszervezése. 

14. Feladata a nemzetközi pályázatok regisztrációja és engedélyeztetése.  
15. A helyszíni ellenőrzésekre teljes körűen előkészíti a dokumentumokat és részt vesz a helyszíni ellenőrzésen. 
16. A pályázatok fenntartási kötelezettségeit teljesíti. 
17. Feladata a hatáskörébe tartozó egység fenntarthatósága, költséghatékonysága biztosítása külső finanszíro-

zási források bevonásával. 
18. A pályázati központvezető részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét munkaköri leírás, 

a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJE teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. 
dokumentum rögzíti. 

19. IFT, illetve a pályázatok megvalósítási tervének a Minőségfejlesztési Tanács, illetve a Szenátusi ülésre való 
előterjesztése, ezt megelőzően a Tudományos Tanács, a Képzési Tanács, a Rektori Tanács vitáinak megszer-
vezése. 
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20. Az EU programozáshoz kapcsolódó projekttervek előkészítését, állásfoglalások, szakmai dokumentumok elő-
készítését, koordinálását végzi. 

21. Feladata az MFT napirendi dokumentumainak és anyagainak bekérése, nyilvántartása, az ülés jegyzőköny-
vének elkészítése, a titkári pozíció ellátása. 

22. Koordinálja a minőség fejlesztése érdekében elindított programokat, elégedettségmérési akciókat, külső 
kutatások megrendelését 

23. Belső szakfejlesztések és programok projektjeinek koordinálása, mérnöki munkaórák tervezése, díjpályá-
zatok indítása, elkészítése  

24. Új szakok beadásához kapcsolódó ellenőrzés, ügyintézés, MAB-bal való kapcsolattartás. 

HATÁSKÖR 

A Fejlesztési és Pályázati Központ működésének koordinálása, a tudományos rektorhelyettessel, a Humán-
politikai Iroda vezetőjével, a Kancellária vezetőjével, a tanszékvezetőkkel és az egységvezetőkkel való kapcsolat-
tartás. A tudományos rektorhelyettessel egyeztetve jár el.  

Aláírási jogkör  

Fejlesztési és Pályázati Központ munkafolyamatainak ellenőrzése. Kötelezettségvállalási jogosultsága nincs.  

Beszámolási kötelezettség 

Rendszeres időközönként jelentést ad a tudományos rektorhelyettesnek a Fejlesztési és Pályázati Központ 
munkájáról, a beadott és a támogatásban részesült pályázatokról (pályázatkövető táblázat szerint), az aktuálisan 
zajló munkafolyamatokról. 

ANYAGI FELELŐSSÉG 

Felelős a kezelésére bízott vagyontárgyak védelméért. 

Záró rendelkezés  

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, melyek jellegüknél 
fogva tevékenységi körébe tartoznak, vagy amelyekkel ismeretei és felkészültsége alapján az Egyetem érdekeit 
szem előtt tartva, szükségszerűségből megbízzák.  
Köteles munkáját udvariasan, az általános emberi kapcsolattartás normáinak megfelelően végezni. 
A munkaköri leírásomban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Munkakör megnevezése: PÁLYÁZATI KOORDINÁTOR  (ÜGYINTÉZŐI FELKÉSZÜLTSÉGET IGÉNYEL) 
Szervezeti egység: Fejlesztési és Pályázati Központ 
Felettes vezető: központvezető 
Közvetlen beosztott: nincs 
A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség: felsőfokú végzettség 
Egyéb feltétel: nincs 
Kötelező munkaidő: 40 óra/hét 

ÁLTALÁNOS FELADATA, HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE 

ÁLTALÁNOS FELADATOK 

Az Egyetem minden munkavállalója tartozik a rendeletekben, utasításokban és szabályzatokban előírtakat 
betartani, a részére munkaköri tevékenységként kijelölt vagy esetenként meghatározott feladatokat, utasítá-
sokat, az Egyetem célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - legjobb tudása szerint - a munkavállalótól elvárható 
gondossággal, pontosan, kellő intenzitással, az Egyetemi normatíváknak megfelelően, felelősséggel elvégezni. 
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Felettese utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat ellátni, amelyek feladatkörének meg-
határozásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi 
körébe tartoznak, esetleg szükséghelyzetből adódnak. 
A munkaterületén észlelt hiányosságokra, a munkáját akadályozó vagy hátráltató tényezőkre vagy körülmé-
nyekre felettesének figyelmét felhívni, a munka jobb, pontosabb és hatékonyabb elvégzésére irányuló észre-
vételeket megtenni. 
Köteles betartani a Kodolányi János Egyetem adminisztratív rendjét, különös tekintettel a 3 napos ügyintézési 
határidőre. 
Köteles a szakmai ismereteit fejleszteni. 
Ha közvetlen felettese tudta nélkül kapott utasítást, úgy arról a közvetlen vezetőjét haladéktalanul köteles 
tájékoztatni. 
A munkarend által előírt időpontban munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, és munkát végezni. 

Általános hatáskör 

Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, és a munkavállaló ezzel számolhat, 
köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését nem tagadhatja meg. 

A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját vagy más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

Betekintési joga van - a vonatkozó jogszabályok keretei között - minden olyan anyagba, dokumentációba, amely 
az általa végzendő munkafeladat végrehajtásának szükséges. 

Az Egyetem minden dolgozóját megilletik a Munka Törvénykönyve által a munkavállalók részére biztosított jogok. 

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG 

Egyénileg felelős munkáját, az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, felettese utasításainak, valamint a 
szakmai szokásoknak megfelelő gondossággal elvégezni. 
Munkája során felelős a KJE jó hírnevének megőrzéséért. 
A tűz-, baleset-, munka- és egészségvédelmi intézkedések, előírások betartásáért. 
A munkaköri leírásban szereplő, illetve hatáskörébe delegált feladatok legjobb képessége szerinti teljesítéséért. 
Felel anyagilag: 

− munkakörben elkövetett károkozásért 
− határidők be nem tartásáért 

Fegyelmi felelősség 

Munka Törvénykönyvében, Polgári Törvénykönyvben, KJE SZMSZ-ében foglaltak be nem tartása. 
 
 

PÁLYÁZATI KOORDINÁTOR 1.  
 

FELADATA 

1. Pályázatfigyelés, szemlézés, internetes pályázati honlapok (minisztériumok, minisztériumi háttérintézmé-
nyek, oktatási, képzési, továbbképzési, kutatási pályázati kiírók) pályázati honlapjainak heti figyelése. 

2. Havonta/kéthavonta Pályázati Hírlevél összeállítása. 
3. Pályázati tanácsadás az Egyetem dolgozóinak. 
4. A témavezetővel együttműködésben a pályázathoz kapcsolódó szervezési, koordinálási, adminisztratív elő-

készítési feladatok ellátása.  
5. Témavezetővel és a pályázati résztvevőkkel kapcsolattartás, koordinálás, szervezés, a pályázathoz szükséges 

mellékletek beszerzése. 
6. A pályázati kiírásokról folyamatosan nyilvántartást vezet, megjelölve, hogy az Egyetem melyik szervezeti 

egysége kapott értesítést a pályázatról, és él-e a pályázati lehetőséggel. A pályázati dokumentációs rendszer, 
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a belső pályázati iktatási rendszer vezetése hazai és nemzetközi pályázatok esetében is. A beérkező, a 
beadott és a nyertes pályázatok rögzítése, a pályázati munkalap, pályázati adatszolgáltatási lap, témavezetői 
igazolás kiküldése a témavezető felé. Pályázati terv belső dokumentációs lap kitöltetése a pályázati téma-
vezetővel a konzultáción. 

7. A pályázatok pénzügyi tervezésében, szakmai kidolgozásában aktívan közreműködik, árajánlatokat kér be. 

8. Koordinálja a pályázati határidős feladatokat a témavezetővel, a Kancellárral, a Humánpolitikai Irodával, és 
Továbbképzési Központtal. A megvalósult feladatok teljesítéseihez bekéri a megvalósult produktumokat, be-
számolókat, számlákat, kiállítja a teljesítési igazolásokat, melyeket leigazoltat a témavezetővel és a rektorral. 

9. A projektben résztvevők, szakmai megvalósítók munkaköri leírásait elkészíti. 
10. Figyelemmel kíséri a mérföldkövek, indikátorok teljesítését, kifizetési kérelmeket, szükség esetén módosítási 

igényt ad be. Folyamatosan nyomon követi a pályázat pénzügyi helyzetét, likviditását. 
11. Összegzi a belső fejlesztés éves eredményeit és előkészíti az értékelési dokumentumot. 
12. Elvégzi a szellemi tulajdon regisztrációját. 
13. Nyilvántartja a közbeszerzési pályázatokat, illetve a nemzetközi pályázatokat, tájékoztatást kér az elnyert 

oktatói és hallgatói ösztöndíjakról. 
14. A pályázati programokból megvalósuló felnőttképzési programok akkreditációs eljárásainak adminisztrá-

ciója, koordinációja 

HATÁSKÖR 
Az egységvezető egyeztetésével jár el. 

Aláírási jogkör 

A témavezetőnek, a pályázati résztvevőknek jogosult levelet írni. Kötelezettségvállalási jogosultsága nincs. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG  
Rendszeres jelentési kötelezettsége van az központvezetőnek a pályázati ügyekben. 

ANYAGI FELELŐSSÉG 
Felelős a kezelésére bízott vagyontárgyak védelméért. 

Záró rendelkezés  

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, melyek jellegüknél 
fogva tevékenységi körébe tartoznak, vagy amelyekkel ismeretei és felkészültsége alapján az Egyetem érdekeit 
szem előtt tartva, szükségszerűségből megbízzák. Ezeket a feladatokat a munkaköri leírás és hatáskör doku-
mentum mellékletében kell rögzíteni. 
Köteles munkáját udvariasan, az általános emberi kapcsolattartás normáinak megfelelően végezni. 
 
 

PÁLYÁZATI KOORDINÁTOR 2.  
 

FELADATA 

1. A Központban folyó levelezéseket az iktatórendszerben naprakészen kezeli. A pályázati dokumentáció 
selejtezéséért felelős. 

2. Pályázati tanácsadás az Egyetem dolgozóinak. 
3. A témavezetővel együttműködésben a pályázathoz kapcsolódó szervezési, koordinálási, adminisztratív elő-

készítési feladatok ellátása.  
4. Témavezetővel és a pályázati résztvevőkkel kapcsolattartás, koordinálás, szervezés, a pályázathoz szükséges 

mellékletek beszerzése. 
5. A pályázati kiírásokról folyamatosan nyilvántartást vezet, megjelölve, hogy az Egyetem melyik szervezeti 

egysége kapott értesítést a pályázatról, és él-e a pályázati lehetőséggel. A pályázati dokumentációs rendszer, 
a belső pályázati iktatási rendszer vezetése hazai és nemzetközi pályázatok esetében is. A beérkező, a 
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beadott és a nyertes pályázatok rögzítése, a pályázati munkalap, pályázati adatszolgáltatási lap, témavezetői 
igazolás kiküldése a témavezető felé. Pályázati terv belső dokumentációs lap kitöltetése a pályázati téma-
vezetővel a konzultáción. 

6. A pályázatok pénzügyi tervezésében, szakmai kidolgozásában aktívan közreműködik, árajánlatokat kér be, 
megrendelőket készít. 

7. Koordinálja a pályázati határidős feladatokat a témavezetővel, Kancellárral, a Humánpolitikai Irodával, illetve 
a Továbbképzési Központtal. A megkötendő szerződésekről konzultál a Humánpolitikai Irodával. A megvaló-
sult feladatok teljesítéseihez bekéri a produktumokat, beszámolókat, kiállítja a teljesítési igazolásokat, 
melyeket leigazoltat a témavezetővel és a rektorral. 

8. A projektben résztvevők, szakmai megvalósítók munkaköri leírásait elkészíti. 
9. Figyelemmel kíséri a mérföldkövek, indikátorok teljesítését, kifizetési kérelmeket, szükség esetén módosítási 

igényt ad be. Folyamatosan nyomon követi a pályázat pénzügyi helyzetét, likviditását. 
10. Feladata az egyetemi akkreditációs pályázatok nyilvántartása, és ezzel kapcsolatos fellebbezések elvégzése. 
11. Feladata a minőségfejlesztési standardok és szabályok, ügyrendek fejlesztése 
12. Az akkreditációs eljárásrend nyomon követése és a friss változások értelmezése, az akkreditációs útmuta-

tókra felkészülés, és az érintettek felkészítése. 

HATÁSKÖR 
Az egységvezető egyeztetésével jár el. 

Aláírási jogkör 

A témavezetőnek, a pályázati résztvevőknek jogosult levelet írni. Kötelezettségvállalási jogosultsága nincs. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG  
Rendszeres jelentési kötelezettsége van az központvezetőnek a pályázati ügyekben. 

ANYAGI FELELŐSSÉG 
Felelős a kezelésére bízott vagyontárgyak védelméért. 
 

Záró rendelkezés  

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is ellátni, melyek jellegüknél 
fogva tevékenységi körébe tartoznak, vagy amelyekkel ismeretei és felkészültsége alapján az Egyetem érdekeit 
szem előtt tartva, szükségszerűségből megbízzák. Ezeket a feladatokat a munkaköri leírás és hatáskör doku-
mentum mellékletében kell rögzíteni. 
Köteles munkáját udvariasan, az általános emberi kapcsolattartás normáinak megfelelően végezni. 
 
 
 


