ELNÖKI TESTÜLETI
3/2020. (I. 15.) sz. elnöki testületi rendelkezés
a hallgatók és a doktoranduszok foglalkoztatásáról
A hallgatók és doktoranduszok képzéséhez kapcsolódó munkaszerződések (továbbiakban: munkaszerződés)
megkötésére vonatkozó szabályokat és eljárást, valamint a 2019/2020. tanév II. félév tekintetében a határidőket és
felelősöket, valamint a képzéshez nem kapcsolódó feladatokra a hallgatók, doktoranduszok egyéb foglalkoztatási
formáját az alábbiak szerint határozzuk meg.
I. HALLGATÓI ÉS DOKTORANDUSZ MUNKASZERZŐDÉSKÖTÉSEK TÁRGYA
1.) Hallgatói és doktorandusz munkaszerződés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.) 44. §-ban meghatározottak szerint CSAK a képzési program keretében köthető, TEHÁT a képzéshez nem
köthető adminisztratív és egyéb feladatok a III. pont szerinti foglalkoztatási formákban láthatók el.
a) A hallgató hallgatói munkaszerződéssel végezhet munkát:
aa) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen,
ab) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati
képzés során az intézményben / az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben / külső gyakorlóhelyen.
b) Doktorandusz munkaszerződéssel a doktorandusz a képzéséhez kapcsolódóan az intézmény oktatási, tudományos
tevékenysége körében végezhet munkát azzal, hogy munkaideje - több doktorandusz munkaszerződés esetén,
együttesen - egy félévben nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát.
A doktorandusz oktatási óradíja (45 perc) 5.000,-Ft.
2.) A foglalkoztatásra a munkatörvénykönyvének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
II. SZERZŐDÉSKÖTÉSI WORKFLOW – SZERZŐDÉSKITÖLTŐ PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL
1.) A hallgatói és a doktorandusz munkaszerződést a szerződéskitöltő programban kell elkészíteni, amely az alábbi linken
érhető el: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=58508
Hozzáférési jogosultságért és a szerződéskitöltő program használatáról felmerülő kérdésekkel forduljanak
bizalommal Keszeg László, gazdasági informatikus kollégához a laszlo.keszeg@uni-corvinus.hu email címen.
2.) Azon munkaszerződések esetében, ahol a tevékenység a félév során valamely későbbi – nem félév kezdéskori –
időpontban indul, a szerződéskötési folyamat menetrendjét úgy kell kialakítani, hogy a szerződések minden fél általi
aláírása meg kell, hogy előzze a feladatkezdést!
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
3.) Az óratartási tárgyú doktorandusz munkaszerződéseket a tárgyfelvétel lezárulását követően az oktatási és akadémiai
műhelyekért felelős rektorhelyettesek által meghatározott tartalommal és eljárás szerint előzetes engedély alapján
lehet a szerződéskitöltő programban rögzíteni.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
Határidő. 2020. február 28.
4.) A szerződéskitöltő programban megtalálható mintaszerződéstől csak indokolt esetben lehet eltérni és a
mintaszerződés módosítására csak a gazdasági és munkajogi vezető jogosult. A módosítás a gmjog@uni-corvinus.hu
email címen kezdeményezhető a szerződéses adatok és az indok megjelölésével.
5.) A Pénzügy illetékes szervezeti egysége a tartalmilag és formailag megfelelő, a rektorhelyettesek által engedélyezett
szerződést, valamint a szerződéskísérő lapot nyomtatást követően nyilvántartásba veszi, pénzügyileg ellenjegyezteti,
majd 2 példányban nyomtatva megküldi a kötelezettségvállaló részére aláírás céljából.
Felelős: Pénzügy illetékes szervezeti egysége
Határidő: 2020. március 18.

6.) A kötelezettségvállaló feladata a szerződés hallgatóval/doktorandusszal történő aláíratása, és egy példány átadása
a hallgató/doktorandusz számára, valamint a szerződéskísérő lappal együtt egy példány és minden szükséges
melléklet megküldése a Pénzügy illetékes szervezeti egysége részére.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
Határidő: 2020. március 31.
7.) A szerződések pénzügyi rendezésének előfeltétele – a feladat szerződésszerű teljesítésigazolásán túlmenően –, hogy
a 3-6.) szerinti dokumentumok a megfelelő aláírásokkal – a mellékleteket is beleértve – a Pénzügy illetékes szervezeti
egységéhez megérkezzenek. Teljesítésigazolás csak pályázatok esetén kötelező. Ha a hallgató, vagy a
doktorandusz valamilyen oknál fogva nem teljesíti a munkaszerződéses kötelezettségét, akkor a munkaszerződés
lejárta előtt legalább 5 nappal ezt írásban szükséges jelezni a Bér és Munkaügy részére, hogy a bérszámfejtésre ne
kerüljön sor.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
8.) A munkaviszony a munkaszerződés utolsó napjával megszűnik. Amennyiben a munkáltató részéről nem érkezik
jelzés a teljesítés elmaradásáról, akkor a Bér és Munkaügy leszámfejti a szerződés összegét és kilépteti a hallgatót,
doktoranduszt az alkalmazotti állományból.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója, munkahelyi vezető
Határidő: tárgyhónap 24. napjáig.
III. NEM KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK
1.) A II. pont rendelkezéseit a jelen pont szerinti eltéréssel kell alkalmazni.
2.) Amennyiben a hallgató vagy doktorandusz foglalkoztatása nem a képzéshez kapcsolódik, abban az esetben hallgatói
és doktorandusz munkaszerződés NEM köthető. Pl. fotózás, adminisztratív feladatok, zászlótartás, stb.
3.) A nem képzéshez kapcsolódó hallgatói, doktorandusz foglalkoztatás lehetséges módjai:
a) általában egyedi megbízási szerződés keretében van lehetőség, vagy
b) a MELÓDIÁK Hallgatói Szövetkezettel kötött egyetemi megállapodás keretében, vagy
c) annak indokai esetén rendes munkaviszony létrehozásával.
Felelős:

az adott költséghely kötelezettségvállalója, munkahelyi vezető
a jogviszony meghatározásában a gazdasági és munkajogi igazgató nyújt segítséget.

4.) A megbízási szerződést a GMJog készíti el. A szerződés elkészítése a gmjog@uni-corvinus.hu email címen
kezdeményezhető a szerződéses feladat és a szerződő fél adatainak megadásával.
IV. HATÁLY
1.) Jelen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott szabályozók hatályukat
vesztik.
2.) A 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévre vonatkozó határidők a félév végével hatályukat veszítik.
Készítette:

Majzik Tímea, bér és munkaügyi vezető

2020. január 3.

Ellenőrizte:

Skaliczky Andrea, gazdasági és munkajogi igazgató

2020.január 8.

Such Ildikó, pénzügyi vezető

2020. január 6.

Előterjesztette:

Pavlik Lívia, kancellár

2020. január 8.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. január 15.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási és szabályozási
vezető

2020. január 15.

PH.

