
1/2011 számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 
a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése, valamint a kényszervállalkozói illetőleg 

színlelt megbízási, szolgáltatási szerződések megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló 
16/2008. számú Rektori Utasítás végrehajtásáról  

 
Az utasítás hatálya 

 
1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) tevékenységi 
körében jelentkező, nem közalkalmazotti és nem munkaviszonyban ellátott olyan feladatok 
ellátására, amelyek a PTE Alapító okirata értelmében állami feladatként ellátandó 
alaptevékenységnek minősülnek. 
 

A szerződéskötés szabályai 
 
2. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 75/A. § (2) 
bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. § (7) 
bekezdése, valamint a 7001/2005. (MK. 170) FMM-PM együttes irányelvének előírásaiban foglalt 
elsődleges és másodlagos minősítő jegyekre tekintettel, figyelemmel a 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ámr.) 82. § (3) bekezdésére és a 6/2007. (OK.19.) OKM utasítás 
előírásaira is, a PTE-n a jelen utasításban meghatározott jogviszony keretében láthatók el a jelen 
utasításban meghatározott feladatok, tekintet nélkül arra, hogy az adott feladat az PTE 
tevékenységi körébe tartozó rendszeresen vagy nem rendszeresen jelentkező feladat, továbbá 
hogy az adott feladat ellátásának díjazása milyen egyetemi költségvetési forrás terhére történik 
(támogatás, pályázatra érkezett átvett pénzeszköz, térítéses képzés, stb.). 
 
3. § A 7001/2005.(MK.170) FMM-PM irányelvben megfogalmazott minősítő jegyekre tekintettel 
a PTE-n folytatott oktatási, kutatási, művészeti, egészségügyi tevékenység, 
adminisztratív-ügyviteli és a fizikai munkafeladat elsődlegesen közalkalmazotti jogviszony 
keretében látható el. A 4. § -ban szereplő előírások kivételesen, az ott meghatározott feltételek 
mellett alkalmazhatóak. Fizikai feladatra megbízási szerződés nem köthető. 
 
4. § (1) A PTE nevében, annak Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége körébe 
tartozó tevékenységek vonatkozásában, szolgáltatásokra megbízási szerződés kivételesen, az 
alábbi feltételek együttes fennállása esetén köthető: 
 

a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá 
b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladat ellátásához feltétlenül 
szükséges, és 

c1) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és 
gyakorlattal vagy megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező 
személyt a munkáltató nem foglalkoztat, illetve nincs elegendő kapacitása az adott 
feladatra, vagy 

c2) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat és a személyesen 
közreműködő (egyéni vállalkozóval, vagy társas vállalkozással, illetve 
szabadfoglalkozású jogviszony keretében megköthető megbízási szerződések), 
valamint a megbízott (magánszeméllyel megköthető megbízási szerződések) a PTE-
vel közalkalmazotti vagy más munkajogi jogviszonyban nem áll, vagy amennyiben a 
PTE közalkalmazottja vagy munkavállalója, úgy az adott feladat dokumentált módon 
nem tartozik a munkakörébe. 



d)  
Oktatási tevékenység esetén a Kar vonatkozásában az Ftv. és a foglalkoztatási 
követelményrendszerben meghatározott kötelező óraszámok – a Kar oktatóit 
figyelembe véve – az adott szakterület/tantárgy vonatkozásában átlagosan, igazolható 
módon teljesülnek. A feladat nem tartozik a feladatot ellátó oktató munkaköri 
feladatai közé és a kötelezően ellátandó óraszámot meghaladó feladat teljesítésére 
vonatkozik.1 

(2) A Felsőoktatási törvény valamint az Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerének való 
megfelelőség biztosítása a dékán felelőssége. 
Az Oktatási Igazgatóság esetenként célellenőrzés tartására jogosult. 

 
A szerződések megkötésének eljárásrendje 

 
5. § (1) A szerződés megkötését megelőzően jelen utasítás mellékletét képező szerződéskötést 
megelőző nyilatkozatot (a továbbiakban: szmny) a megbízó szervezeti egység vezetője által 
teljeskörűen, relevánsan kitöltve a kezdeményező szervezeti egység a szerződéskötésre vonatkozó 
javaslattétellel megbízott jogásza (a továbbiakban jogász), ennek hiányában a GF Humán 
Szolgáltató Iroda (HSZI) részére postán vagy elektronikusan (mailben szkennelve) meg kell 
küldeni. 
(2) A nyilatkozathoz csatolni kell a szerződés megkötésének szükségességét igazoló okiratokat: 

 oktatási tevékenység igénybevételéhez annak igazolását, hogy a kari szinten az adott 

szakterület/tantárgy vonatkozásában a kötelező átlag óraszámok teljesülnek; 

 amennyiben közalkalmazott a megbízott vagy a közreműködő, a munkaköri leírását 
(amely az adott feladatot nem tartalmazza); és az oktató óraterhelésének kimutatását, hogy 
a feladat a kötelezően ellátandó óraszámot meghaladó feladat teljesítésére vonatkozik; 
kivéve keret szmny2 

 keret szmny esetében a munkaköri leírásokat és az óraszám-kimutatásokat a megbízási 
szerződésekhez kell csatolni.3 
 

(3) A hiánytalanul beérkezett kérelemre a jogász/HSZI 5 munkanapon belül köteles a (2) 
bekezdésben foglaltak teljeskörűségét igazolni, valamint a jogi véleményét a nyilatkozatra 
rávezetni a (4) bekezdésben foglaltak szerint és a kezdeményező szervezeti egység részére (postán 
vagy elektronikusan) megküldeni.  
(4) A jogász/HSZI az alábbiakat köteles vizsgálni: 

 az szmny teljeskörűen és megfelelően kitöltött, valamint minden szükséges melléklettel 
felszerelt (amennyiben nem, hiánypótlás); 

 az szmny-ben tett nyilatkozatok nem ellentmondásosak (ha igen, hiánypótlás); 

 az szmny tartalma alapján a megbízási szerződés jogszerűen megköthető. 
(5) A javaslat alapján a megbízó önálló szervezeti egység vezetője dönt a szerződés megkötésének 
engedélyezéséről. 4(6) Az engedélyezett (keret)szmny-t a megkötött szerződés mögé (keret esetén 
másolatban) kell csatolni vagy annak számát – amennyiben a szerződés nyilvántartásban szerepel 
– a szerződésre rá kell vezetni. 
(7) A rendszeresen jelentkező feladatokra – amelyek a jelen utasításban foglalt feltételeknek 
megfelelnek - keret szmny is köthető (pl. oktatási tevékenység az adott szemeszterben). 
A keret szmny egy másolati példánya a kapcsolódóan megkötött szerződésekhez csatolandó, vagy 
annak számát – amennyiben a szerződés nyilvántartásban szerepel – a szerződésre rá kell vezetni. 

                                                 
1
 Módosítva 2011. június 1. napjával. 

2
 Módosítva 2011. június 1. napjával. 

3
 Módosítva 2011. június 1. napjával. 

4
 Módosítva 2011. június 1. napjával. 



Keret szmny esetén a közalkalmazottakkal kötendő szerződések vonatkozásában a munkáltatónak 
nyilatkoznia kell arról, hogy a közalkalmazott munkaköri leírásában az adott tevékenység nem 
szerepel. 
 
6. § (1) Az szmny/keret szmny alapján megkötött szerződések megkötésére a PTE 
kötelezettségvállalási szabályzata vonatkozik. 
(2) A szerződéseken minimum az alábbi aláírásoknak kell szerepelnie: 

 megbízó (szervezeti egység nevében külső kötelezettség vállalásra jogosult személy) 

 megbízott; 

 gazdasági ellenjegyző (költséghely tekintetében ellenjegyzésre jogosult személy, köteles 
igazolni a forrás rendelkezésre állását); 

 szakmai ellenjegyző (a tevékenység ellátása tekintetében a legtöbb információval 
rendelkező személy), aki alapesetben megegyezik azzal a személlyel, aki az adott 
teljesítésre vonatkozó számla mellékletéül szolgáló teljesítésigazolást köteles kiállítani és 
aláírásával azon igazolni, hogy az adott elszámolási időszakban milyen teljesítés valósult 
meg. 

 jogi ellenjegyző (a szervezeti egység jogi végzettséggel rendelkező munkatársa, ennek 
hiányában a HSZI jogásza). Amennyiben a szervezeti egységnél van jogi végzettségű 
munkatárs, aki az ellenjegyző feladatát ellátja, nevét, beosztását a HSZI-nak meg kell 
küldeni. 

(3) Az engedélyezett szmny alapján megbízási keretszerződés is köthető, amely egy adott 
időszakra – legfeljebb egy évre – tartalmazza az ellátandó feladatokat és annak konkrét teljesítését 
követően, a teljesítés igazolás (elszámolás) alapján történik meg a kifizetés. 
(4) Az szmny engedélyezése nem jelenti a megbízási szerződés jogszerűségének vizsgálatát és nem 
helyettesíti azt. 
 
7.§ A teljeskörűen aláírt szerződéseket a csatolt szmny-nyel együtt (vagy az szmny számának 
rávezetésével) a szervezeti egység haladéktalanul a kifizetés helye szerint illetékes GF osztályra 
továbbítja (VM, EM-1 esetén GF KGI Pénzügyi Osztály, M, EM-2 esetén a GF HSZI). 
 
8. § Aláírás sorrendje, módja 
(1) A megbízott felé tett kötelezettségvállalás minősül külső kötelezettségvállalásnak, erre 
tekintettel a teljeskörűen aláírt és engedélyezett szerződéseket írhatja csak alá (utoljára) a 
megbízott. A szerződés a megbízott általi aláírással válik érvényessé. 
(2) Az aláíróknál minden esetben szükséges az aláíró nevét olvashatóan feltüntetni (nyomtatott 
betűvel kiírni vagy névbélyegzővel ellátni) és a név felett aláírni. Enélkül a szerződés nem 
fogadható el. 
 
9. § Visszamenőlegesen szerződés nem köthető, kötelezettségvállalás nem tehető. A szmny-t és a 
megbízási szerződést ennek megfelelően határidőben (a szerződés megkötésének tervezett kelte 
előtt legalább 10 munkanappal) kell indítani. 
 
10. § A teljesítés igazolása minden esetben írásban történik, részletezve a szerződés alapján 
teljesített konkrét feladatokat. A teljesítést a szakmai ellenjegyzésre jogosult személy igazolja. 
 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 
11. § A PTE valamennyi kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező alkalmazottja köteles jelen 
utasítás hatályba lépését követően érvényben lévő, illetve újonnan megkötött szerződést 
felülvizsgálni, szükség szerint megszüntetni, illetve módosítani. 
 



12. § Az utasítás 2011. január 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/2008. Gazdasági 
Főigazgatói Utasítás hatályát veszti. 
 
13. § Az utasítás módosítása 2011. június 1. napján lép hatályba. 
 
        Krutki Józsefné dr. 
        gazdasági főigazgató 
 Mellékletek: 
 
szerződéskötést megelőző nyilatkozatok (magánszemély/vállalkozás) 
teljesítés igazolás minta 
megbízási szerződések mindenkor hatályos változata a nyomtatványok közt érhető el 



 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYEM 
Intézményi azonosító: FI 58544 
     
         Iktatószám:……………….. 

 
Gazdálkodó egység neve: ……………………  Költséghely megnevezése:…………………… 
Szervezeti egység neve:………………………  Költséghely száma:………………………… 
Szervezeti egység kódja:……………………..  Forráskód:…………………………………... 
Ügyintéző neve, elérhetősége:……………………………………………………………………………... 
Maximális keretösszeg:……………………… 

 
 

SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ /KERET/NYILATKOZAT 
OKTATÁSRA, OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGRE5 

megkötendő megbízási szerződésekhez 
 

A tervezett szerződés típusa:      vállalkozóval kötendő szerződés (VM)     (óraadói) megbízás (M) 
Az egyetemmel szerződést kötni szándékozó fél neve (vállalkozás formája)6 
……………………....................................................................................................................A személyes 
közreműködő neve7  ………………………………………………………………… 
A tervezett szerződés tárgya8:………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
A tervezett szerződés kelte9:…………………………………………………………………………. 
 
1./ A megkötendő szerződésben meghatározott feladat jogszabályban vagy a PTE belső szabályozásaiban 

meghatározott vezetői feladat ellátására irányul igen  nem 
Amennyiben igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben nem, kérem lépjen tovább  a következő kérdésre. 

 
2./ Az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 
megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a munkáltató foglalkoztat 

      igen  nem 
 

Amennyiben foglalkoztat, van-e elegendő kapacitása az adott feladatra igen  nem 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg.  

 
Amennyiben foglalkoztat, a feladat egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat 

         igen  nem 
Amennyiben nem, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. 
 

3/A. PTE-vel szerződő magánszemély/vállalkozás személyesen közreműködője a PTE-vel 

közalkalmazotti jogviszonyban áll-e      igen  nem 
 
Amennyiben igen: 

 

 Beosztás Szervezeti egység 

   

                                                 
5 Megfelelő rész aláhúzandó. 
6 Keretszmny esetén nem kell kitölteni. 
7 Akkor is fel kell tűntetni, ha nem PTE közalkalmazott. 
8 A tárgyat úgy kell meghatározni, hogy a szerződéskötés jogszerűsége elbírálható legyen (pontosan milyen oktatási 
tevékenység) 
9 Nem lehet korábbi az engedélyezés dátumánál. 



Munkakörébe az adott feladat ellátása beletartozik-e   igen  nem 
 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben a válasz 
bármelyik kérdés vonatkozásában nem, a szerződés érvényesen megköthető. 

 
3/B. Keret-szmny esetén a megkötendő megbízási szerződések közül lesz-e olyan, amelyben a 
tevékenységet a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy fogja ellátni 

          igen  nem 
Amennyiben igen, a munkaköri leírásában10 szerepel-e az adott tevékenység 

          igen  nem 
Amennyiben igen, vele szerződés nem köthető. 

 
4./ Amennyiben a feladatellátás oktatási tevékenységre irányul, a Karon oktatói munkakörben 
foglalkoztatottak tekintetében átlagosan a kötelező óraszám – igazolható módon - teljesül-e  

      igen  nem 
Amennyiben nem, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben igen, a szerződés érvényesen megköthető. 
 
Dátum: ……………………….. 
 
_________________________________   ______________________________ 
Keretgazda (belső kötelezettségvállaló)     szervezeti egység vezetője 
         
 

_________________________________ 
gazdasági ellenjegyző11 

Jogi vélemény: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
A szerződés megkötését javaslom / nem javaslom 
Dátum:…………………………... 

__________________________________________ 
     jogász 
 
A szerződés megkötését engedélyezem / nem engedélyezem: 
Dátum: ………………………….. 
______________________________    ______________________________ 
 Dékán12        gazdasági igazgató13 

 

                                                 
10 A nyilatkozónál a munkaköri leírásoknak rendelkezésre kell állnia. 
11  
12 Oktatást kiegészítő tevékenység esetén az engedélyező a dékán 
13 Oktatást kiegészítő tevékenység esetén az ellenjegyző a gazdasági igazgató 



 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYEM 
Intézményi azonosító: FI 58544 
     
         Iktatószám:……………….. 

 
Gazdálkodó egység neve: ……………………  Költséghely megnevezése:………………… 
Szervezeti egység neve:………………………  Költséghely száma:……………………… 
Szervezeti egység kódja:……………………..  Forráskód:…………………………………... 

Ügyintéző neve, elérhetősége:………………………………………………………………………. 
Maximális keretösszeg:……………………………………………………………………………... 

 
 

SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ /KERET/NYILATKOZAT 
EGYÉB TEVÉKENYSÉGRE14 

megkötendő megbízás keretében ellátandó feladatra kötött szerződésekhez 
 

A tervezett szerződés típusa:      vállalkozóval kötendő szerződés (VM)      megbízás (M) 
Az egyetemmel szerződést kötni szándékozó fél neve: 
…………………….................................................................................................................... 
személyes közreműködő neve15  ………………………………………………………………… 
A tervezett szerződés tárgya16:………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
A tervezett szerződés kelte17:…………………………………………………………………………. 
 
1./ A megkötendő szerződésben meghatározott feladat jogszabályban vagy a PTE belső szabályozásaiban 

meghatározott vezetői feladat ellátására irányul igen  nem 
Amennyiben igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben nem, kérem lépjen tovább a következő kérdésre. 

 
2./ Az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 
megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a munkáltató foglalkoztat 

      igen  nem 
 

Amennyiben foglalkoztat, van-e elegendő kapacitása az adott feladatra igen  nem 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg.  

 
Amennyiben foglalkoztat, a feladat egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat 

         igen  nem 
Amennyiben nem, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. 
 

3/A./ PTE-vel szerződő magánszemély/vállalkozás személyesen közreműködője a PTE-vel 

közalkalmazotti jogviszonyban áll-e      igen  nem 
 
Amennyiben igen: 

 

 Beosztás Szervezeti egység 

   

Munkakörébe az adott feladat ellátása beletartozik-e   igen  nem 

                                                 
14 A megfelelő rész aláhúzandó. 
15 Akkor is fel kell tűntetni, ha nem PTE közalkalmazott. 
16 A tárgyat úgy kell meghatározni, hogy a szerződéskötés jogszerűsége elbírálható legyen (pontosan milyen oktatási 
tevékenység) 
17 Nem lehet korábbi az engedélyezés dátumánál. 



 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben a válasz 
bármelyik kérdés vonatkozásában nem, a szerződés érvényesen megköthető. 
 

3/B. Keret-szmny esetén a megkötendő megbízási szerződések közül lesz-e olyan, amelyben a 
tevékenységet a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy fogja ellátni 

          igen  nem 
Amennyiben igen, a munkaköri leírásában18 szerepel-e az adott tevékenység 

          igen  nem 
Amennyiben igen, vele szerződés nem köthető. 

 
Dátum: ……………………….. 
 
_________________________________   ______________________________ 
Keretgazda (belső kötelezettségvállaló)     szervezeti egység vezetője 
 
 
Jogi vélemény: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
A szerződés megkötését javaslom / nem javaslom 
Dátum:…………………………... 

__________________________________________ 
     jogász 
 
 
A szerződés megkötését engedélyezem / nem engedélyezem: 
Dátum: ………………………….. 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Önálló szervezeti egység vezetője     Gazdasági ellenjegyző 
 

 
 

                                                 
18 A nyilatkozónál a munkaköri leírásoknak rendelkezésre kell állnia. 



 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYEM 
Intézményi azonosító: FI 58544 
     
         Iktatószám:……………….. 

 
Gazdálkodó egység neve: …………………… Költséghely megnevezése:………………… 
Szervezeti egység neve:……………………… Költséghely száma:……………………… 
Szervezeti egység kódja:……………………..  Forráskód:…………………………………... 

Ügyintéző neve, elérhetősége:………………………………………………………………………. 
Maximális keretösszeg:……………………………………………………………………………... 

 
 

SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ /KERET/NYILATKOZAT 
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGRE19 

megkötendő szabadfoglalkozás/közreműködői szerződés keretében ellátandó feladatra kötött 
szerződésekhez 

 
Az egyetemmel szerződést kötni szándékozó magánszemély/szervezet 
neve:……………………................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
személyes közreműködő neve20  ………………………………………………………………… 
A tervezett szerződés tárgya21:………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
A tervezett szerződés kelte22:…………………………………………………………………………. 
A szerződés típusa:  szabadfoglalkozás  közreműködői szerződés 
 
1./ A megkötendő szerződésben meghatározott feladat jogszabályban vagy a PTE belső szabályozásaiban 

meghatározott vezetői feladat ellátására irányul igen  nem 
Amennyiben igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben nem, kérem lépjen tovább  a következő kérdésre. 

 
2./ Az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 
megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a munkáltató foglalkoztat 

      igen  nem 
 

Amennyiben foglalkoztat, van-e elegendő kapacitása az adott feladatra igen  nem 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg.  

 
Amennyiben foglalkoztat, a feladat egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat 

         igen  nem 
Amennyiben nem, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. 
 

3/A./ PTE-vel szerződő magánszemély/vállalkozás személyesen közreműködője a PTE-vel 

közalkalmazotti jogviszonyban áll-e      igen  nem 
 
 
Amennyiben igen: 

 

Név Beosztás Szervezeti egység 

                                                 
19

 A megfelelő rész aláhúzandó 
20

 Akkor is fel kell tűntetni, ha nem PTE közalkalmazott. 
21

 A tárgyat úgy kell meghatározni, hogy a szerződéskötés jogszerűsége elbírálható legyen (pontosan milyen 

oktatási tevékenység) 
22

 Nem lehet korábbi az engedélyezés dátumánál. 



   

Munkakörébe az adott feladat ellátása beletartozik-e   igen  nem 
 
Amennyiben a válasz mindkét kérdés vonatkozásában igen, a szerződés jogszerűen nem köthető meg. Amennyiben a válasz 
bármelyik kérdés vonatkozásában nem, a szerződés érvényesen megköthető. 
 

3/B. Keret-szmny esetén a megkötendő megbízási szerződések közül lesz-e olyan, amelyben a 
tevékenységet a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy fogja ellátni 

          igen  nem 
Amennyiben igen, a munkaköri leírásában23 szerepel-e az adott tevékenység 

          igen  nem 
Amennyiben igen, vele szerződés nem köthető. 

 
Dátum: ……………………….. 
 
_________________________________  ______________________________ 
Keretgazda (belső kötelezettségvállaló)   Önálló szervezeti egység vezetője 
       (Klinika/Intézet Igazgató/Tanszék vezető) 
 
 
Jogi vélemény: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
A szerződés megkötését javaslom / nem javaslom 
Dátum:…………………………... 

__________________________________________ 
     jogász 
 
 
A szerződés megkötését engedélyezem / nem engedélyezem: 
Dátum: ………………………….. 
 
 
______________________________    ______________________________ 
 KK Főigazgató      Egészségügyi Gazdálkodási Igazgató 
 

                                                 
23 A nyilatkozónál a munkaköri leírásoknak rendelkezésre kell állnia. 



 
Teljesítésigazolás 

/minta/ 

 

 

Alulírott24 (név, beosztás) _________________________________ a ___________________ 

számú megbízási szerződés alapján igazolom, hogy a megbízási szerződésben meghatározott 

feladatait a megbízott teljesítette az alábbiak szerint25: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A megbízó a fentiek alapján a teljesítést szerződésszerűnek tekinti és elfogadja. 

 

Dátum:____________________ 

 

 

        ____________________________ 

          aláírás 

                                                 
24 A teljesítést a szakmai ellenjegyző igazolja. 
25 Kérjük részletezni a teljesítést. Pl. mű elkészült, itt található, oktatás megtörtént stb. A teljesítésigazolásból ki kell 
tűnnie, hogy a feladat végrehajtása valóban szerződésszerűen megtörtént, ennek ellenőrizhetőségét biztosítani kell. 


