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4/2021. (09.15.) számú Dékáni körlevél 
 

A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum (KKIC) működéséről 

 
 
Tisztelt Kollégák! 
 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2021. szeptember 1-től Dr. Láng Győzőt, a Kémiai Intézet 
egyetemi tanárát kértem fel az ELTE Természettudományi Kar Központi Kutató és Ipari 
Kapcsolatok Centrum (KKIC) vezetői feladatainak ellátására. 

 
A Centrumvezető feladatait Dr. Dankházi Zoltán szakmai vezető és Molnár Judit 
centrummenedzser segíti. Kérem, hogy stratégiai kérdések és együttműködések ügyében, 
forduljanak Dr. Láng Győző centrumvezetőhöz (gyozo.lang@ttk.elte.hu), szakmai kérdésekben, 
vállalások tekintetében Dr. Dankházi Zoltán szakmai vezetőhöz (zoltan.dankhazi@ttk.elte.hu). 
Jogi, szerződéses és pénzügyi (formanyomtatványok, költségtervek, árajánlatok stb.) 
kérdésekben kérem keressék Molnár Judit centrummenedzsert (judit.molnar@fiek.elte.hu). 
 
Megjelent a 4/2021 (IX.14.) számú rektori kancellári együttes utasítás a felsőoktatási kutatás-
fejlesztési vállalkozási tevékenységek és egyéb szerződéses kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységek végzésének szabályairól. Ezzel összhangban a 4/2020. (06.08.) számú dékáni 
utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Központi Kutató és 
Ipari Kapcsolatok Centrum ügyrendjéről a közeljövőben kiegészítésre fog kerülni.  
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a megjelent a 4/2021. (IX.14.) számú rektori - kancellári 
együttes utasítás is előírja, hogy az ilyen ügyletből származó bevétel meg kell, hogy haladja az 
önköltséget, valamint azt, hogy erről és a bevételek-kiadások ütemezéséről előzetes költség-
bevétel kalkulációt kell készíteni.  
 
Ezúton felhívom a figyelmet, hogy a TTK kapacitásaira épülő ipari, szolgáltatási, kutatás-
fejlesztési, közös kutatási együttműködések és szerződések előkészítéséért és koordinálásért 
a KKIC felelős.  Mindezen a KKIC-t érintő kötelezettségvállalás vonatkozásában a felmerülő 

igényeket a centrummenedzser részére kell bejelenteni. A KKIC keretében a 
kötelezettségvállalásokat a kari ipari partnerekkel kapcsolatos árajánlatok, szerződések, 
együttműködések, stb. esetében, a kari „K” munkaszámok vonatkozásában, a KKIC-hez 
kapcsolódóan a centrum vezetője a centrummenedzser, a szakmai vezető és a kari gazdasági 
hivatal jóváhagyását követően teszi meg. 
 
Az Állami Számvevőszék a költségvetési szervek ellenőrzésekor a kötelezettségvállalás 
rendjének folyamatában különös figyelmet fordít a kötelezettségvállalások 
szabályszerűségének ellenőrzésére.  
 
Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 37. § (1) bek. szerint: ”Kötelezettséget vállalni 
a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi 
teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. 
A fenti rendelkezésben említett egyik jogszabályi kivétel: 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VHR [Az Áht. 37. § (1) bekezdéséhez] 
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53. § (1) Törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes 
írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
a) *  értéke a kétszázezer forintot nem éri el..” 

 
A TTK kapcsolódó kínálati portfóliójának megjelenítéséhez szeretnénk felmérni a TTK 
kapacitásait tejes körűen (az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari 
elvárásokkal összhangban pályázat keretében megjelent a TTK szolgáltatásainak, 
kompetenciáinak gyűjteménye, azonban az azóta eltelt időre is tekintettel indokolt a kapacitások 
teljes körű felmérése az ipari kapcsolatok hatékony, és magas szintű támogatásához szükséges 
adatokra kiterjedően). Ehhez kérjük minden munkatársunk visszajelzését a mellékelten 
csatolt táblázat kitöltésével. A táblázatokat kérjük, hogy juttassák el az Intézetigazgatók 

részére, és egyeztetés után rajtuk keresztül továbbítsák a KKIC felé (judit.molnar@fiek.elte.hu). 
Határidő: 2021. szeptember 30. A táblázatok pontos kitöltése az Intézetigazgatók felelőssége! 
 
Vállati kapcsolataink sikere közös célunk! A Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok 
Centrum működésében számítunk minden munkatársunk közreműködésére! A Centrum 
működéséhez ezúton is sok sikert kívánok! 
 
Budapest, 2021. szeptember 15.                                                         
 
                                                                                                           Dr. Kacskovics Imre  

dékán  
 

Melléklet: 
1. Kitöltendő műszerlista táblázat 
2. Kitöltendő műszerlista táblázat magyarázat 
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