
Megbízási szerződéskötés 
folyamatleírása



• Megbízási szerződés kötésére akkor kerül sor, amikor az intézmény alapfeladatának

ellátására főállású dolgozót nem tudunk alkalmazni. Amennyiben az adott feladatot

ellátó főállású dolgozó tartósan távol van, és a helyettesítését más módon nem lehet

megoldani, illetve betöltetlen álláshelyre nincs főállásban foglalkoztatható személy.

• A szerződéseket tanévre vonatkozóan kötjük meg.

• A megbízási jogviszony azzal létesíthető, illetve tartható fenn, aki büntetlen előéletű,

és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

melyre a megbízási jogviszony irányul. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány (1992. évi XXXIII.tv. Kjt. törvény 20 § (1), (2)d, (2d) (2e), (5) )



A szerződés elkészítéséhez a Megbízott az alábbi dokumentumokat köteles

benyújtani:

• személyi adatok, illetve azok igazolására alkalmas iratok (személyi igazolvány,

lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya)

• adatfelvételi lap

• végzettséget igazoló dokumentumok

• nyugdíjas dolgozó esetén nyilatkozat a nyugdíjas státuszról (öregségi nyugdíjas vagy a

nők 40 éves jogviszonya alapján nyugdíjazott)

• amennyiben a Megbízott főállású munkaviszonya a Szolnoki Tankerületi Központon

belül van, úgy egy munkáltatói igazolás arról, hogy a főállású munkahelyén letölti a

kötelező óráját (ebben az esetben nem kell erkölcsi bizonyítvány)

• megbízás a folyószámlára utalásról elnevezésű nyomtatvány



Adatfelvételi lap



Megbízás a 
folyószámlára 
utalásról 
elnevezésű 
nyomtatvány 



• Megbízási szerződést és a kötelezettségvállalási nyilatkozatot a TANONC program

segítségével készítjük el. 4 példány szerződést és a Főigazgató Asszony által aláírt

kötelezettségvállalást a Szolnoki Tankerületi Központba benyújtjuk, ahol a szakmai,

pénzügyi ellenjegyzést követően tankerületi igazgató úr aláírásával látja el.

• Az aláírt megbízási szerződés és kötelezettségvállalás visszakerül a Főigazgatóságra,

ahol az ügyintéző gondoskodik a megbízotthoz való eljuttatásról. A Megbízott mind a 4

példány megbízási szerződést aláírja, ezt követően 3 példányt visszaküld az

intézménybe, ahol a személyre szóló dossziéban kerül lefűzésre, illetve egy mindenki

által aláírt példányt („Tankerület példánya” elnevezésű) vissza kell küldeni a Szolnoki

Tankerületi Központba.



Megbízási díj kifizetése

• A megbízási szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén,

teljesítésigazolás és a szükséges mellékletek benyújtására havonta kerül sor.

• A havi elszámolásokat az adott tagintézmény vezetője, illetve a teljesítésigazolásra

jogosult személy előzetesen leigazolja, és a Főigazgatóságra továbbítja.

• A szükséges mellékletek meglétét és az elszámolás számszaki helyességét az

ügyintézőnek ellenőriznie szükséges.

• Amennyiben a teljesítés az érvényes szerződés szerinti, illetve az elszámoláshoz

szükséges dokumentummal szabályosan felszerelt, úgy benyújtásra kerül a Szolnoki

Tankerületi Központba, ahol számfejtésre és utalásra kerül a megbízási díj.

• A megbízási szerződések számfejtése és utalása hóközi kifizetéssel történik. Ennek

során készül egy hóközi kifizetési jegyzék, melyből 2 példány érkezik egyik a

Megbízotté, mely postázásra kerül, egy példányt pedig a Megbízott aktájába lefűzzük.



Megbízási szerződés módosítása

• Abban az esetben, amikor a szerződésben foglalt feltételek bármelyikében

változás következik be, a megbízási szerződést módosítani kell.

• A Főigazgatóság illetékes ügyintézője elkészíti a módosított megbízási

szerződést. Az eljárás a továbbiakban a szerződéskötésre vonatkozó lépések

alapján történik.



Egyéb információk

• nyugdíjas dolgozó esetén:

o öregségi nyugdíjas havonta

o a nők 40 éves jogviszonya alapján tanévre

• megbízási díj 2017/2018. tanév: helyben feladatellátás 3.000,-Ft/óra, nem

helyben feladatellátás 3.500,-Ft/óra

• Megbízási díj utalása a Megbízott részére: a teljesítés igazolás, mellékletek

(megfelelően) bekerülnek a Főigazgatóságra 1-2 napon belül továbbítása a

Tankerület felé (hétfő, szerda, csütörtök) 2-3 héten belül utalásra kerül

• Teljesítési igazolásból és mellékletekből 2-2 példányt kérünk!!!


