
 
 
 
 

6/2008  számú Gazdasági Fıigazgatói Utasítás 
a munkavégzés alapjául szolgáló szerzıdések minısítése, valamint a kényszervállalkozói, illetıleg 

színlelt megbízási, szolgáltatási szerzıdések megszüntetésére irányuló intézkedésekrıl szóló 
16/2008. számú Rektori Utasítás végrehajtásáról 

 
 

Az utasítás hatálya 
 
1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) tevékenységi 
körébe rendszeresen és nem rendszeresen jelentkezı feladatok ellátására, amelyek a PTE Alapító 
okirata értelmében állami alapfeladatának, vagy kisegítı, kiegészítı feladatának minısülnek. 
 

A szerzıdéskötés szabályai 
 
2. § A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 75/A. § (2) 
bekezdése, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. § (7) 
bekezdése, és az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrıl szóló törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 223. §-ának, valamint a 7001/2005. (MK. 170) FMM-
PM együttes irányelvének elıírásaiban foglalt elsıdleges és másodlagos minısítı jegyekre 
tekintettel, figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. § (9)-(10) bekezdésének és a 
6/2007. (OK.19.) OKM utasítás elıírásaira is, a PTE-n a jelen utasításban meghatározott 
jogviszony keretében láthatók el a jelen utasításban meghatározott feladatok, tekintet nélkül arra, 
hogy az adott feladat a PTE tevékenységi körébe tartozó rendszeresen vagy nem rendszeresen 
jelentkezı feladat, illetve alapfeladat vagy sem, 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 minısítı jegyekre tekintettel 
a PTE-n folytatott oktatási, kutatási, mővészeti, egészségügyi tevékenység, 
adminisztratív-ügyviteli és a fizikai munkafeladat elsıdlegesen közalkalmazotti jogviszony 
keretében  látható el. A 4. § -ban szereplı elıírások kivételesen, az ott meghatározott feltételek 
mellett alkalmazhatóak.  
. 
4. § A PTE Alapító Okiratában meghatározott alap- és kiegészítı tevékenység körébe tartozó 
tevékenységek vonatkozásában, számla ellenében történı, rendszeres szolgáltatásokra megbízási, 
vállalkozási szerzıdés kivételesen, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén köthetı: 
 

a) az adott feladat elvégzéséhez megfelelı szakértelemmel, szakképzettséggel és 
gyakorlattal vagy megfelelı mővészi adottságokkal, képességekkel rendelkezı 
személyt a PTE nem foglalkoztat, illetve nincs elegendı kapacitása az adott feladatra, 
és 

b) amennyiben a feladat ellátására nincsen elegendı kapacitása, a munkaerı piacon a 
feladat elvégzéséhez szükséges munkaerı nem vagy nem megfelelı számban található, 
és 

c) a jelen utasítás keretei között egyéni vállalkozóval, vagy társas vállalkozással 
megköthetı vállalkozási szerzıdés, illetve szabadfoglalkozású jogviszony keretében 
személyesen közremőködı a PTE-vel közalkalmazotti-, vagy más munkajogi 
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jogviszonyban nem áll, vagy amennyiben a PTE közalkalmazottja, vagy 
munkavállalója, úgy az adott feladat nem tartozik a munkakörébe, vagy az adott 
feladat a munkakörébe tartozik, ám jogszabályi rendelkezés következtében annak 
ellátására nem kötelezhetı. 

 
5. § Oktatási tevékenység ellátására az Ftv. 83. § (4) bekezdésében meghatározott óraadói 
tevékenység körén túlmenıen a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóval számla 
ellenében történı, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és megbízási jogviszony  az alábbi 
feltételekkel létesíthetı.  

a) az oktatónak az adott munkakörre meghatározott kötelezı óraszámon felüli 
munkavégzés vált szükségessé azzal, a kötelezı óraszám nem lehet kevesebb a PTE 
foglalkoztatási követelményrendszere 83.§ (2) bekezdése alapján két tanulmányi félév 
átlagában a heti 12 óránál, és 
b) a jogviszony  a 4. §-ban foglalt együttes feltételeknek megfelel, és egyébként az oktató 
munkakörébe nem tartozó feladatot kell ellátni.  
 

6.§ (1) A jelen utasításban meghatározott feltételek fennállását a PTE GF HEGO vezetıje, 
valamint a PTE Gazdasági Fıigazgatója a szerzıdés megkötése iránti, adott szervezeti egység 
vezetıje által elıterjesztett kérelmen elızetes ellenjegyzéssel igazolja. 
 
(2) A kérelmet az Utasítás mellékletét képezı formanyomtatványon kell elıterjeszteni és csatolni 
kell hozzá a munkaköri leírást. 
 
(3) A szerzıdést az adott szervezeti egység kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazottja írja 
alá, egyidejőleg köteles igazolni a szerzıdés tárgyát képezı feladatért fizetendı ellenszolgáltatást 
biztosító pénzügyi keret rendelkezésre állását. 
 

Záró és hatályba léptetı rendelkezések 
 
7. § A PTE valamennyi kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezı alkalmazottja köteles az 
16/2008. számú Rektori Utasítás hatályba lépését követıen érvényben lévı, illetve újonnan 
megkötött szerzıdést felülvizsgálni, szükség szerint megszüntetni, illetve módosítani. 
 
8. § Az utasítás 2008.november 10. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 10/2006. Gazdasági 
Fıigazgatói Utasítás hatályát veszti. 
 
                                                                                        Imhof Gábor 
                                                                                   gazdasági fıigazgató 
 
 


