ELNÖKI TESTÜLET

4/2020. (I. 15.) Elnöki Testületi rendelkezés
a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévre vonatkozó külső partnerekkel létesítendő megbízási szerződések
megkötésének feladatairól
[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 8/2020. (I. 30.) Elnöki Testületi rendelkezéssel]
A 2019/2020. tanév II. félévére megkötendő oktatási feladatra szóló (óraadói) megbízási szerződések
tekintetében az alábbi operatív rendet és határidőket határozzuk meg.
I.

Szakmai és kapacitás vizsgálat

1.) A tervezett szerződéses partnerekről az oktatási és akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesek által
meghatározott tartalommal és eljárás szerint előzetes engedélyt szükséges beszerezni, kivéve a doktori
képzéshez és a habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó bírálati és bizottsági tagsági megbízások esetében 1.
Felelős: oktatási és akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesek, valamint a kötelezettségvállalók
(dékán, intézetvezető, kompetenciaközpont vezető)
Határidő: 2020. január 23.
II. Szerződéskötési workflow – Szerződéskitöltő program támogatásával
1.) A szerződéseket a szerződéskitöltő programban kell létrehozni. A szerződéskitöltő program 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: laszlo.keszeg@uni-corvinus.hu email
címen.
2.) Az I. pont szerint engedélyezett szerződéseket a szerződéskitöltő programban kell rögzíteni és véglegesíteni,
valamint ellenőrizni, hogy az oktató a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a kurzushoz van rendelve.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
Határidő: 2020. január 29.
3.) 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@unicorvinus.hu email címen kezdeményezhető a szerződéses adatok és az indok megjelölésével.
4.) A Pénzügy illetékes szervezeti egysége a tartalmilag és formailag megfelelő, a rektorhelyettesek által
engedélyezett szerződést valamint 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. február 05.
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5.) A kötelezettségvállaló feladata a szerződés partnerrel történő aláíratása, és egy példány átadása a partner
számára, valamint a szerződéskísérő lappal együtt egy példány és minden szükséges melléklet megküldése
a Pénzügy illetékes szervezeti egysége részére.
6.)
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
Határidő: 2020. február 10., de legkésőbb a feladat megkezdésének napja
7.) A szerződések pénzügyi rendezésének előfeltétele – a feladat szerződésszerű teljesítésigazolásán
túlmenően –, hogy az 5.) szerinti dokumentumok a megfelelő aláírásokkal – a mellékleteket is beleértve – a
Pénzügy illetékes szervezeti egységéhez megérkezzenek.
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
8.) Azon óraadói megbízási szerződések esetében, ahol a tevékenység a félév során valamely későbbi – nem
félév kezdéskori – időpontban indul, a szerződéskötési folyamat fenti menetrendjét úgy kell kialakítani, hogy
a szerződések minden fél általi aláírása meg kell, hogy előzze a feladatkezdést!
Felelős: az adott költséghely kötelezettségvállalója
III. Díjtételek2
A Budapesti Corvinus Egyetem külső óraadó oktatói, előadói esetében az alábbi maximális óradíjak
alkalmazandók:

A program megnevezése
Alap- és mesterképzések, osztatlan képzés –
magyar nyelven (nappali munkarendben) Budapest
székhelyen
Alap- és mesterképzések, osztatlan képzés –
magyar nyelven (esti és levelező munkarendben)
Budapest székhelyen
Alap- és mesterképzések, osztatlan képzés –
idegen nyelven (minden munkarendben) Budapest
székhelyen
Alap- és mesterképzések, osztatlan képzés ideértve az idegen nyelvű képzéseket is - (minden
munkarendben) Székesfehérvár telephelyen

Óradíj
Egyéb tevékenység (pl.
(Ft/óra)*, óra = szakdolgozat bírálat) és annak díja
45 perc
(Ft/…..)
11 000
12 000
13 000
13 000

Szakirányú továbbképzés

15 000

MBA full-time

15 000

EMBA, FUDAN-BCE MBA

20 000

Doktori képzésben

15 000

Doktori képzésben
Doktori szigorlat/Komplex vizsga (bizottsági tag)
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Szakdolgozat konzultáció:
50.000 Ft/hallgató,
Szakdolgozat bírálat: 34.000
Ft/dolgozat
Értekezéstervezet bírálata: 30 000
Ft/fő
Disszertáció bírálata: 35 000 Ft/fő
3000 Ft/fő és további
1-5 fő között alapdíj 15 000
Ft/alkalom,
5 fő felett 30 000 Ft/alkalom
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Doktori képzésben
Doktori szigorlat/Komplex vizsga (bizottsági elnök)
Habilitációs eljárásban, habitusvizsgáló, szakértő
és egyben a bírálóbizottság tagja

5000 Ft/fő és további
1-5 fő között alapdíj 25 000
Ft/alkalom,
5 fő felett 50 000 Ft/alkalom
50 000 Ft/fő

Habilitációs eljárásban bíráló bizottságban tag,
elnök

35 000 Ft/fő

*Az óradíjak tartalmazzák a vizsgáztatás és az időszakos írásos számonkérések, beadandók,
javításának, értékelésének a díját is. A székesfehérvári képzések esetében meghatározott óradíjak
magukban foglalják a telephelyre történő utazáshoz kapcsolódó költségek elismerését is.
A meghatározott díjaknál nagyobb díjat megállapítani mind az óradíjak, mind az egyéb tevékenységek
esetében kizárólag az oktatási és az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesek, doktori képzésben
a CDI főigazgató előzetes engedélyével lehet.
IV. Hatály
1.) Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott utasítások hatályukat
vesztik.
2.) Jelen utasítás a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév végével hatályát veszíti.
Készítette:

Majzik Tímea, bér és munkaügyi vezető

2020.január 2.

Ellenőrizte:

Skaliczky Andrea, gazdasági és munkajogi
igazgató

2020. január 3.

Such Ildikó, pénzügyi igazgató

2020. január 4.

Előterjesztette: Dr. Pavlik Lívia

2020. január 8.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. január 15

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica, igazgatási és
szabályozási igazgató
PH.

2020. január 15.

