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RH/440/2022 

7/2022. (II.14.)/R számú rektori utasítás 

a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságok gyakorlásáról 

1. Az utasítás célja 

1.1. A jelen utasítás célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen (a továbbiakban: KRE) a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2), (4) és 

(7) bekezdései és a 25. § (3) bekezdése alapján, a KRE Alapító Okirat II.7. pontjának 

figyelembevételével meghatározza az oktatói, kutatói, tanári megbízási jogviszonnyal, és az 

egyéb megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a KRE-t, mint megbízót megillető jogosultságok 

gyakorlásának rendjét, valamint az oktatói, kutatói, tanári megbízási szerződések 

teljesítésigazolásának módja biztosítsa a megbízottak általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 163. §-ban foglalt számla kibocsátási kötelezettségének határidőben történő 

teljesítését. 

2. Az utasítás hatálya 

2.1. A jelen utasítás személyi hatálya a KRE valamennyi szervezeti egységére, a KRE-vel 

munkaviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

állókra terjed ki. 

2.2. A jelen utasítás tárgyi hatálya kizárólag a KRE nevében kötött oktatói, kutatói és egyéb 

megbízási szerződésekre terjed ki. 

3. A KRE képviseletében a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető 

jogosultságok gyakorlására jogosultak köre 

3.1. Az Nftv. 25. § (3) bekezdése szerint az oktatói, kutatói és tanári megbízási jogviszonnyal 

kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságok gyakorlására 

3.1.1. a rektor közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek esetén a rektor,  

3.1.2. a kari szervezeti egyégek esetén – a rektor által átruházott hatáskörben – a dékán 

jogosult. Az e pont alapján megbízási jogviszonyban állók vonatkozásában a jogviszonyra 

tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor jogosult. 

3.2. A 3.1. pont alá nem tartozó megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető 

jogosultságok gyakorlására 

3.2.1. a rektor közvetlen irányítása alatt működő központi szervezeti egységek és a kari szervezeti 

egységek esetén a rektor, 

3.2.2. a Gazdasági Főigazgatóság esetén a gazdasági főigazgató, 

jogosult. Amennyiben a 3.2.2. pont szerinti szerződés a 10 millió Ft értékhatárt meghaladja, a 

szerződés a rektor előzetes tájékoztatásával köthető meg. 

3.3. A 3.2.2. pont szerinti megbízási szerződésekről a gazdasági főigazgató havonta tájékoztatást ad 

a rektornak. 
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4. A megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságok gyakorlásának 

rendje 

4.1. A 3.1. pont szerinti oktatói, tanári megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 

gyakorlása 

4.1.1. Oktatói, tanári megbízási jogviszony tekintetében a megbízási jogviszony létesítésére 

irányuló javaslatot a képzésért felelős kar dékánja terjeszti elő a rektornak a Gazdasági 

Főigazgatóság által előzetesen ellenőrzött, oktatói megbízási igényeket tartalmazó 

engedélyezési tábla (a továbbiakban: engedélyezési tábla) alapján. Az engedélyezési tábla 

elkészítésének folyamatát jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. 

4.1.2. Az oktatói, tanári megbízás teljesítésigazolására jogosult személy az érintett kar dékánja, 

akinek akadályoztatása esetén a dékánhelyettes, vagy annak hiányában a rektor által 

meghatalmazott személy jár el. Az oktatói, tanári megbízási szerződéshez kapcsolódó 

teljesítésigazolás elkészítésének folyamatát a jelen utasítás 2. számú melléklete, a 

teljesítésigazolás mintáját a 3. számú melléklete tartalmazza. A teljesítésigazolás kitölthető 

sablonját a gazdasági főigazgató teszi közzé. 

4.2. A 3.1. pont szerinti kutatói megbízási jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok gyakorlása 

4.1.3.  Kutatói megbízási jogviszony tekintetében a megbízási jogviszony létesítésére irányuló 

javaslatot a Kar dékánja terjeszti elő a rektornak a gazdasági főigazgatóval előzetesen 

egyeztetett, kutatói megbízási igényeket tartalmazó költségvetés (a továbbiakban: kutatói 

költségvetés) alapján. A kutatói költségvetés elkészítésének folyamatát jelen utasítás 4. 

számú melléklete tartalmazza. 

4.1.4. A kutatói megbízás teljesítésigazolására jogosult személy az érintett kar dékánja, akinek 

akadályoztatása esetén a dékánhelyettes, vagy annak hiányában a rektor által 

meghatalmazott személy jár el. A kutatói megbízási szerződéshez kapcsolódó 

teljesítésigazolás elkészítésére jelen utasítás 2. számú mellékletében rögzítetteket kell 

alkalmazni, a teljesítésigazolás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

5. Átmeneti rendelkezések 

5.1. A 2021/2022. tanévhez kapcsolódó, 3.1.2. pont alá tartozó megbízási szerződések tekintetében 

a megbízót megillető jogosultságot a képzésért felelős kar dékánja gyakorolja.  

5.2. A 3.1. pont alá tartozó megbízási szerződések teljesítésigazolására a 4.1.2. és 4.2.2. pontokban 

foglaltakat kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben is. 

6. Záró rendelkezések 

6.1. Jelen utasítás a 2022. február 15. napján lép hatályba. 

6.2. A jelen utasításban nem érintett kérdésekben az Nftv. és a hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

6.3. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a 

megbízót megillető jogosultságok gyakorlásáról 2/2021. (VII. 21.) számú rektori és kancellári 

együttes utasítás. 

Budapest, 2022. február 14.  

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik s. k. 

rektor 


