KÓD: 122310

Iktatószám: ……………………………..

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen,
Kálvin tér 16., adószáma 19876182-2-09, bankszámlaszáma: 11738008-20011428, képviseli
Dr. Kustár Zoltán rektor (továbbiakban megbízó), másrészről
Vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) esetén
Név:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult személy neve:
Gyakorlatvezetést végző személy neve:
Magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély) esetén
Név:
Születési név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Lakóhely:
Adóazonosító jel/adószám:
TAJ szám:
Bankszámlaszám:
Főállású munkahely neve/nyugdíjas státusz:
Nyilatkozom, hogy az adóelőleg megállapítása során



a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem VAGY



a bevételből …………………… Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.

mint Megbízott (elérhetősége: +36 ……………………………..; email címe:
………………………………………… között az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó megbízza a fent nevezett Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével:
8 hetes tanítási gyakorlat vezetés a 4. pontban, a táblázat A oszlopában név szerint
meghatározott hallgató(k) részére.

………………………………………..
Dr. Kustár Zoltán rektor, Megbízó

………………………………………
Megbízott

2. oldal

2. A megbízott feladatát a
……………………………………………………………………………….…….……...
intézménynél/egységnél köteles teljesíteni.
3. A megbízás időtartama 2019. február 11-től 2019. április 05-ig tart.
4. A megbízási szerződésben rögzített feladatot a megbízott hallgatónként
30 000 Ft
hallgatóra jutó oktatók száma
képlet segítségével számított díjazásért látja el azzal, hogy az oktatók számát minden egyes
hallgató esetében külön szükséges vizsgálni.
B: Oktatók
száma

A: Hallgató

C: 30.000,- Ft/B

Összesen (Forint):
5. A megbízási díj kifizetése magánszemély esetében a szerződésben foglalt feladat
teljesítésének igazolása után (zárótanítás jegyzőkönyvének beérkezése), tárgyhót követő hó
8-ig átutalással történik. Magánszemélyek és adószámos magánszemélyek esetében a
kifizetést terhelő levonásokat a Megbízó levonja.
6. Gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély esetében a megbízott –
teljesítés igazolást követően - számlát állít ki, melyen a vevő nevét, címét az alábbiak szerint
tünteti fel:
TTRE DRHE 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A számlán a teljesítés ideje: 2019. április 05. Fizetési határidő a teljesítéstől számított 15
nap. Késedelmes számlaküldés esetén a kézhez vételtől (érkeztetéstől) számított 15 napon
belül kerül sor az átutalásra.
7. A megbízás nem tartozik megbízott munkaköri kötelezettségei közé.
8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó
szabályai az irányadók.
9. E szerződést a felek elolvasás után jóváhagyólag írják alá.
Debrecen, 2019. február 08.

………………………………………..
Dr. Kustár Zoltán rektor, Megbízó

………………………………………
Megbízott

Kitöltési tájékoztató
A megbízási szerződést 4 példányban kérjük kitölteni. (Aláírás előtt lehet fénymásolni is.)
A megbízási díj hallgatónként 30.000,- Ft. Amennyiben a hallgatóval több pedagógus
foglalkozik, ebben az esetben minden pedagógussal megbízási szerződést kell kötni, és a
30.000,- Ft-ot annyi részre osztani, ahány pedagógus a hallgatóval foglalkozik.
Csatolandó mellékletek:
a./ Magánszemély:



személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya,
adókártya, TAJ-kártya) fénymásolata, melyen a megbízott
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és ezt aláírásával
igazolja. („Személyes adataim kezeléséhez a megbízási
szerződés teljesítése érdekében hozzájárulok.”)

b./ Adószámos magányszemély:
 a magánszemélynél meghatározott dokumentumok, továbbá
 NAV bejelentőlap, melyen a megbízott adószáma szerepel
c./ Egyéni vállalkozó:

d./ Gazdasági társaság:




egyéni vállalkozói igazolvány
vagy okmányiroda által kiállított igazolás másolata,



aláírási címpéldány

A megbízási szerződést gazdasági társaság esetén csak a képviseletre jogosult személy
írhatja alá, a megbízási szerződésben fel kell tüntetni a képviseletre jogosult nevét, valamint a
gyakorlatvezetést végző személy nevét is.
A megbízási szerződést 4 példányban, kék tollal végzett saját kezű aláírással ellátva
(mindkét oldalon) 2019. február 08-ig kérjük visszajuttatni az alábbi címre:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A számlát a gyakorlat befejeztével kérjük kiállítani a következő számlázási címre:
TTRE DRHE
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A számlát kérjük a fenti címre megküldeni. A számlán a teljesítés ideje nem lehet korábbi, mint
2019. április 05. A számlák kifizetése átutalással történik a teljesítéstől számított 15 napon
belül, illetve a kézhezvételtől (érkeztetéstől) számított 15 napon belül.

