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A 80.000 Ft-ot meghaladó összegű megbízási szerződések ügyintézésének folyamata 

az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 projektben 

 

Abban az esetben, ha az aktuális tervezési időszakban a Kiválósági Központ részéről felmerül az igény, 

hogy megbízási jogviszonyban vonjon be a projektbe résztvevőket, akkor a 80.000 Ft-ot meghaladó 

összegű megbízási szerződéseknél az alábbi folyamat szerint szükséges eljárni: 

1. Először a feladat körültekintő meghatározásának kell megtörténnie (a Miskolci Egyetem 

„Szabályzat a szerződéskötések eljárási rendjére” c. szabályzatának 23. §-ában foglaltaknak 

megfelelően), melyben érvényesül, hogy a feladatnak a projekthez kötődő célfeladat 

jellegűnek kell lennie, kerülni kell a munkakörként történő feladat-meghatározást. Kerülendő 

az alá-fölérendeltségi viszony, a rendelkezésre állási kötelezettség. A feladat leírásánál 

törekedni kell a minél pontosabb körülírásra, részletesen, azonosíthatóan és számon 

kérhetően kell leírni az elvégzendő feladatot. A feladat(ok) paraméterei, a szakmai, műszaki 

teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzői, követelményei meghatározandók. 

Azonos, vagy hasonló tevékenységre ugyanazzal a Megbízottal nem lehetséges szerződést 

kötni, valamint amennyiben ugyanazon Megbízott részére egy már lejárt megbízást követően 

újabbat kívánnak adni, az leghamarabb az előző megbízás teljesítése után 2 hónappal 

lehetséges.  

2. Következő lépés az ajánlattevők körének kiválasztása, ehhez nevek és elérhetőségek 

összegyűjtése (minimum 3 db) és a „Személyi adatbekérő megbízáshoz” nevű tábla kitöltése, 

amelyet elektronikusan kérünk elküldeni a bencsik.boglarka@uni-miskolc.hu és a 

makbbea@uni-miskolc.hu e-mail címekre. Kizárólag az ajánlatkérés tárgya szerinti 

tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező személyektől van lehetőség ajánlatot kérni. 

Ennek alátámasztására szakmai önéletrajzot, referenciákat stb. kérünk az ajánlatkérő 

levelekhez mellékelni. 

3. Fentiek ismeretében történhet az ajánlatkérő levelek megírása, iktatása az 

„EFOP361_megbízás_ajánlatkérés” sablon felhasználásával, majd a projektmenedzsment 

részére való elküldése. 

4. Az ajánlatkérő leveleket papír alapon szükséges eljuttatni a projekt menedzsmentje részére 

(E/7 Irodaház 5.em 502 iroda), amelyeket a projekt menedzsmentje engedélyez a „Személyi 

adatbekérő megbízáshoz” nevű tábla már ismert részeinek (feladat és költségsor) kitöltött 

adatai alapján. 

5. A Projektmenedzser által történt aláírást követően a Kiválósági Központ kijelölt személye küldi 

ki külön e-mailben az „EFOP361_megbízás_ajánlatkérés emailek szövege” dokumentumban 

szereplő szöveggel, minimális időközökkel (azonos napon és órában) az egyes személyeknek, 

valamint másolatban a Projektmenedzsernek az aláírt, szkennelt ajánlatkérő 

dokumentumokat és az ajánlatadáshoz megadott „EFOP361_megbízás_ajánlattételi 

formanyomtatvány” nevű sablont, majd gondoskodik az ajánlatok határidőben történő 

beérkezéséről.  Ezt követően értékelő bizottságot hív össze, melynek döntéséről az 
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„EFOP361_megbízás_ajánlat értékelési jegyzőkönyv” sablon felhasználásával jegyzőkönyvet 

készít. 

6. Az értékelő jegyzőkönyvet a projektmenedzsment továbbítja a Kancellária Titkárságra 

engedélyezésre. 

7. Engedélyezés után történhet meg a Kiválósági Központ kijelölt személye által a nyertes e-

mailen történő kiértesítése, illetve a szerződés előkészítéshez szükséges adatok és 

dokumentumok bekérése. A kiértesítő e-mail szövegét az 

„EFOP361_megbízás_kiértesítések_e-mailek szövege (…)_javaslat” nevű dokumentum 

tartalmazza. A nyertes kiértesítésével egyidőben a nem nyertesek részére is szükséges 

tájékoztatást küldeni, hogy nem ők kerültek kiválasztásra. 

8. A kiválasztott személy dokumentumainak beérkezését és a „Személyi adatbekérő 

megbízáshoz” nevű tábla még hiányzó adatainak kitöltését követően - utóbbit a Kiválósági 

Központ vezetőjének aláírásával ellátva – az eddigi, a folyamat során készült teljeskörű 

dokumentációval és a szerződéskötéshez szükséges mellékletekkel (összevont nyilatkozat, 

büntetlen előélet nyilatkozat stb.) együtt (kiküldött és beérkezett e-mailek, ajánlatok, értékelő 

jegyzőkönyv) szükséges eljuttatni a projektmenedzsment részére a megbízási szerződés 

előkészítésére. 

9. A megbízási szerződés előkészítéséről (iktatás, kötelezettségvállalás, szükséges 

dokumentumok csatolása, szerződés szignálása) és a Jogi és Igazgatási  Osztály felé történő 

továbbításról a projektmenedzsment gondoskodik. A jogi jóváhagyást a kancellári jóváhagyás 

követi. 

10. A projektmenedzsmenthez visszaérkező dokumentumok aláírásra kerülnek a 

Projektmenedzser és a Pénzügyi vezető által, majd a Kiválósági Központok megkapják a 

szerződés mind a négy példányát a megbízottal való aláíratásra. Az aláírást követően a teljes 

dokumentációt szükséges visszajuttatni a projektmenedzsment részére, aki intézi a 

Humángazdálkodási Osztályon történő nyilvántartásba vételét a szerződésnek. 

11. Ezt követően 1 példány megküldésre kerül az érintett KK vezetésnek, hogy a megbízotthoz 

eljuttassa azt, 1 példány a Humángazdálkodási Osztályra kerül a teljesítés utáni kifizetéshez, 1 

példány a Jogi és Igazgatási Osztályt illeti archiválásra és 1 példány marad a 

projektmenedzsmentnél az elszámoláshoz. 

A teljes folyamat abban az esetben bonyolítható le teljes egészében, ha a 4. pontban 

meghatározott „Személyi adatbekérő megbízáshoz” nevű táblában megadott költséghatárokon 

belül kerül meghatározásra a végleges megbízási díj. 

 

A leírásban szereplő dokumentumok a projekt honlapján is elérhetőek!  

 
 
Miskolc, 2018. december 3. 

 
 

 

 

 


