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1. Az eljárás azonosítója: 

2. A folyamat megnevezése: Pályázati források keresése 

3. A folyamat leírása: Potenciális fejlesztési források azonosítása, információszerzés, 

információszolgáltatás az egyetemi oktatók, kutatók, dolgozók számára. 

4. A folyamat gazdája: Projekt Igazgatóság 

5. Hivatkozások (kapcsolódó szabályok): FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÉS PROJEKTEK KEZELÉSÉRŐL 

SZÓLÓ SZABÁLYZAT  

6. A folyamat lépései: 

Ssz Lépés (feladat) Input Output 
Szerep

lő 

Felelő

s 

Infor

málta

k 

Határid

ő 

1. 

Új források 

keresése a 

nyilvános pályázati 

információs 

adatbázisokban, 

honlapokon 

Honlapok, 

adatbázisok 

Új pályázati 

lehetőségek 
 PI   

2. 

Új forrásról 

információ 

elküldése 

Honlapok, 

adatbázisok 

Új pályázati 

lehetőségek 
 

Egyet

emi 

polgá

rok 

PI  

3. 

Új források szűrése, 

azon új pályázati 

kiírások 

kiválasztása, 

amelyek relevánsak 

az intézményre 

Megtalált új 

pályázati 

lehetőségek 

Kiválasztott új 

pályázati 

lehetőségek 

 PI   

4. 
Korábbi források 

aktualizálása 

Korábban 

kiválasztott 

pályázati 

lehetőségek 

Frissített 

pályázati 

lehetőségek 

 PI   

5. 

Forráslista 

jóváhagyása – a PI 

vezetője jóváhagyja 

a frissített listát, 

ami tartalmazza az 

új pályázatokat és a 

korábbiak 

aktualizált adatait. 

A jóváhagyás 

Pályázati lista 

Jóváhagyott 

pályázati lista 

projektötletekke

l 

PI 

PI 

vezet

ő 

  

https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/projekt-szabalyzat-2017marcius-modositas_58e218e979218.pdf
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/projekt-szabalyzat-2017marcius-modositas_58e218e979218.pdf
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tartalmazza a 

pályázati kiírások 

minősítését 

6. 

Pályázat minősítése 

- a stratégiai és 

intézményi szintű 

kiírások 

különválasztása 

Frissített és új 

pályázati 

lehetőségek 

Minősített 

pályázati 

lehetőségek 

 PI   

7. 

Projektötletek 

csatolása – PI 

csatolja a 

projektötleteket a 

stratégiai és 

intézményi 

pályázati 

kiírásokhoz, 

amennyiben van 

megfelelő ötlet a 

nyilvántartásban. 

Ha nincs, akkor 

bekér a szervezeti 

egységektől. 

Stratégiai és 

intézményi 

pályázati 

lehetőség 

Projektötlettel 

kiegészített 

pályázati kiírás 

 PI   

8. 

Projektötletek 

küldése - A 

szervezeti egységek 

információkat 

adnak a PI-nek a 

projektötletekhez 

Stratégiai és 

intézményi 

pályázati 

lehetőség 

Projektötlet 

információ 
 

Szerv

ezeti 

egysé

gek 

PI  

9. 

Előterjesztés 

Egyetemi 

Tanácsnak 

Projektötlettel 

kiegészített 

pályázati 

kiírások 

Előterjesztés a 

pályázati 

kiírásokról 

pályázati 

előterjesztő 

lapon (Hiba! A 

hivatkozási 

forrás nem 

található.számú 

melléklet) 

Egyet

emi 

Tanác

s 

PI 

vezet

ő 

 
 

10. 
Döntés a 

pályázatokról 
Előterjesztés 

Döntés a 

pályázati 

kiírásokról 

 

Egyet

emi 

Tanác

s 

PI 

vezet

ője 
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11. 

Értesítő levelek 

kiküldése a 

szervezeti 

egységeknek 

   
PI 

vezető

je 

Szerv

ezeti 

egysé

gek 
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7. Folyamatábra 
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8. Kapcsolódó dokumentumok (űrlapok, nyomtatványok) 

 

 

 


