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Iktatószám: 107/2022

Rektori utasítás

a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, megbízási szerződésse]
fog]alkoztatottak óraadói díjáró] és az azzal összeffiggő feladatok e]]átásának egyéb

díjazásáró]

A 2021. augusztus 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontjának 21. §|a
értelmében:
(1) A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a „Megbízási szerződés" alapján a megbízott
köteles   a  rábízott  ügyet  ellátni.   A  megbízó   díj   fizetésére   köteles,   kivéve,  ha  az  ügy
természetéből, illetőleg a felek közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott
az ügy ellátását ingyenesen vállalta. [. . .]

[...]

(7) Az Nftv. alapján „megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a
tevékenység jellege azt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg
a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiákbm óraadó oktató)".
(8) Az óraadó oktatói alkalmazás feltételei:

a) büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
b) mesterfokozat.

[. . .]

( 10) Az óraadó oktatói feladatot ellátó megbízott óradíj -megállapításának alapelve:
a) a tudományos fokozattal (PhD) rendelkező oktató magasabb díj azásra jogosult.

(11) Az óraadó oktatói és az oktatáshoz kapcsolódó egyéb (opponens, konzulens, tereptanár,
tanítási gyákorlatvezető, záróvizsga bizottsági tag, elnök, vendégelőadó stb.) feladatokért járó
díj azás mértékét a rektor jogosult meghatározni, amelyet külön utasításban szabályoz.
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Veszprérri Érseki Főiskola
rektor

A 2021/2022 tavaszi félévétől kezdődően az alábbi díjazások hatályosak:

A feladat megnevezése: A feladat dí.iazása:
óraadói tevékenyég PhD-val rendelkező oktató 10 000,-Ft/óra
esetében
óraadói tevékenység PhD-val nem rendelkező oktató 5 000,- Ft/óra
esetében
vizsgáztatás PhD-val rendelkező Óraadó oktató 1 500,- Ft/fő
esetében
vizsgáztatás PhD-val nem rendelkező óraadó oktató 1 000,- Ft/fő
esetében
Opponensi feladatok ellátása 10 000,-Fvfő (szakdolgozat)
Konzulensi feladatok ellátása 20 000,- Ft/fő (szakdolgozat)
Tereptanári kisgyakorlat levelezős képzésben 4 000,- Ft/fő
Tereptanári kisgyákorlat nappali munkarendű 5 000,- Ft/fő
képzésben
Tereptanári nagygyakorlat levelezős képzésben 15 000,-Ft/fő
Tereptanári nagygyakorl at nappali munkarendű 30 000,- Ft/fő
képzésben
Záróvizsga bizottsági tag 3 000,- Ft/óra
Záróvizsga bizottság elnök 5 000,- Ft/óra
Tanítási gyakorlat aiospitálás) 40 000,- Ft/fő
Kántorképzé s -nyári tanfolyam 4 000,- Ft/óra
Vendégelőadás 4 000,- Ft/óra

Veszprém, 2022. február 28.
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