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Budapest, 2008. szeptember 5. 
 
 

8/2008. Rektori Utasítás 
a polgári jogi szerződés keretében történő foglalkoztatás szabályairól 

a Budapesti Műszaki Főiskolán 
 
 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.), a munkavégzés alapjául 
szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló 7001/2005 (MK170.) 
FMM-PM együttes irányelv (továbbiakban: irányelv), az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat 
keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről szóló 6/2007. 
(OK.19) OKM utasításban (továbbiakban: OKM utasítás) foglaltak alapján, a polgári jog hatálya alá 
tartozó szerződéssel ellátható foglalkoztatások rendjét a Budapesti Műszaki Főiskola valamennyi 
szervezeti egysége tekintetében az alábbiak szerint szabályozom: 
 
 

I. rész 
1) A jelen rektori utasításban a polgári jog hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló szerződésnek 

minősül minden olyan szerződés (vállalkozási, megbízási, kutatási stb.), amelyre a polgári jog 
szabályait kell alkalmazni, és amely a foglalkoztatott részéről számlaadási kötelezettséggel jár. 

 
2) A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató tevékenységi körébe tartozó rendszeresen jelentkező feladatok 

közalkalmazotti jogviszony keretében láthatók el, így a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban 
álló személlyel rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységre, megbízási szerződés, számlaadási 
kötelezettséggel járó polgári jogi szerződés nem köthető. 

 
3) A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítésénél a szerződés típusát – annak 

elnevezésétől függetlenül – az eset összes körülményeire tekintettel kell megítélni, a 7001/2005. 
(MK 170) FMM-PM irányelvben leírtak szerint.  

 
4) A Budapesti Műszaki Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló személy kizárólag olyan 

többletmunkára irányuló szerződést köthet, amely nem jár számlaadási kötelezettséggel, és 
amelynek pénzügyi rendezése a munka, illetve a közalkalmazotti jogviszony szabályai szerint 
történik. 
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II. rész 

5) A Budapesti Műszaki Főiskola szakmai feladatkörébe tartozó szellemi tevékenységre számlaadási 
kötelezettséggel járó polgári jogi szerződést külső személlyel vagy szervezettel akkor köthet, ha 
azt  
a) jogszabály nem zárja ki, továbbá ha a szerződés megkötésére jogszabályban, alapító 

okiratban, illetve szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alapfeladatok 
ellátásához feltétlenül szükség van, és 

b) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, alapképzettséggel és gyakorlattal 
vagy megfelelő adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, illetve 
nincs elegendő kapacitása az adott feladatra, vagy 

c) az alaptevékenység körében felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, 
időszakos, vagy meghatározott alkalmanként – időben rendszertelenül – ellátandó feladat. 

 
6) Jogszabályban vagy a Budapesti Műszaki Főiskola szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott vezetői feladat ellátására polgári jogi szerződés nem köthető. 
 
7) A szolgáltatásra irányuló szerződést írásban kell kötni. A szerződésnek – a jogszabályban előírt 

kötelező elemein túl – az alábbiakat kell tartalmazni: 
• az ellátandó feladatot, részletesen és pontosan meghatározva, 
• konkrét és részletes utalást arra, hogy a jelen rektori utasítás 6. pontjának melyik alpontjában 

nevesített feltételek fennállása teszi lehetővé a szerződés megkötését, 
• a szerződés időtartamát, 
• a tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, 
• szervezettel kötendő szerződés esetén annak meghatározását, hogy személy szerint ki köteles 

a feladat ellátására, továbbá 
• a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 

 
8) A külső személyekkel, szervezetekkel történő szerződéskötés során is előzetesen meg kell 

vizsgálni a megkötni kívánt szerződés tartalmát, annak eldöntése érdekében, hogy a 7001/2005. 
(MK 170.) FMM-PM irányelv alapján nem minősül-e munkaszerződésnek. 

 
 

III. rész 
9) Ez a rektori utasítás 2008. szeptember 8. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

8/2003. számú Rektori Utasítás. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudas Imre 


