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3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 

a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 17/2008. (VI. 30.) számú, 8/2010. (IV. 26.) számú, 

11/2011. (X. 25.) számú és 10/2013. (VII. 25.) számú rektori utasítással] 

 
1
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. 

kötete, a Szervezeti és Működési rend 78. § (1) bekezdésében és (2) bekezdése d) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. §-ában foglaltakra 

tekintettel a rektor az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

(1) Az Egyetemen hallgatót és doktoranduszt elsősorban hallgatói munkaszerződés alapján kell 

foglalkoztatni. 

(2) 2
 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően indokolt esetben a hallgató megbízási szerződéssel is 

foglalkoztatható. 

(4) Indokolt esetnek minősül, ha az ellátandó feladat jellege nem teszi lehetővé a hallgató 

munkaviszonyban történő foglalkoztatását, így különösen, ha díjazása teljesítményhez kötött, 

vagy ha a hallgató által ellátott faladat tartalma, a munkavégzés körülményei ezt megalapozzák, 

továbbá ha az egyszeri feladat ellátására szól. 

2. §3 

A hallgató csak aláírt és pénzügyileg ellenjegyzett szerződés alapján foglalkoztatható. A szerződést a 

munka megkezdését megelőzően legalább három munkanappal a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

Emberi-erőforrás Gazdálkodási Főosztálynak meg kell küldeni. 

3. § 

(1) 4
A hallgatói munkaszerződés és a doktorandusz szerződés, valamint a kapcsolódó adatlap 

mintáját a jelen utasítás 1–2. számú mellékletei tartalmazzák. A hallgatói munkadíj kifizetésének 

feltétele a hallgatói jogviszony-igazolás. 

(2) A hallgatóval kötött megbízási szerződésekhez a már használt szerződésmintákat kell továbbra is 

alkalmazni. 

(3) 5
A hallgató székhelyen kívüli (különösen külföldi) munkavégzésének engedélyezéséről, 

szerződésmintáiról és egyéb szabályairól az e tárgykörben kiadott külön rektori utasítás 

rendelkezik. 

4. § 

Jelen utasítás 2007. március 5. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2007. március 5. 

 

Dr. Hudecz Ferenc 

   rektor 
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