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REKTORI MEGHATALMAZOTT
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Iktatószám: RMH / 68-1 / 2013

Tisztelt Professzor/Vezető Asszony/Úr!
Tisztelt Kolléga!
Mint a klinikai farmakológiai vizsgálatok koordinálásával megbízott rektori meghatalmazott
2013. szeptember 19-én körlevélben (RMH/4-1/2013) tájékoztattam Önt a szerződéskötéssel
kapcsolatos teendőkről.
Jelen levelemben az eljárási rend néhány kiegészítéséről tájékoztatom.
1. A megbízókkal kötött szerződésekben az alábbiak rögzítése szükséges:
a. A feladat ellátása a Debreceni Egyetem OEC Klinikáin / Intézeteiben történik.
b. A számla kiállítója a Debreceni Egyetem részét képező Debreceni Egyetem OEC
(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98).
2. A szerződéseket először a megbízó, majd ezt követően a megbízott (DE) írja alá. Az aláírt
szerződésekből 3 példány marad a Debreceni Egyetem területén: egy-egy példány marad az
alábbiaknál: Vizsgálatvezető, Rektori meghatalmazott, Gazdasági Igazgatóság.
3. Rektor Úrral történt egyeztetés alapján a beavatkozással nem járó, ún. megfigyeléses
vizsgálatok regisztrációs díja egységesen 100.000 Ft + ÁFA vagy 400 Euro + ÁFA.
4. Az elektronikus levelezést a pall.denes@unideb.hu címre kérem. A tárgy megjelölésénél az
adott vizsgálat protokoll számát tüntessék fel. Az elektronikus aláírás bevezetéséig is
szükséges a papíralapú kommunikáció minimalizálása.
5. Jelen levelemhez mellékelem az új „Megbízási szerződés”-t és „Teljesítési igazolás”-t.
Kérem, a későbbiekben ezt használják. A megbízási szerződésben fontos a szerződésben
vállalt feladat pontos megnevezése. Kérem a megadott lehetőségek értelemszerű
szerepeltetését. Teljesítés csak szabályszerűen kitöltött Megbízási szerződés esetén
lehetséges. Tekintettel arra, hogy Rektor Úrtól megbízásomat 2013. július 11-én kaptam, ezért
ezen időponttól van aláírási jogköröm. (A 2013. június 30. előtt kelt megbízási szerződések
esetén Prof. Dr. Szöllősi János egyetemi tanár jogosult aláírásra).
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6. Korábbi gyakorlat szerint a vizsgálók egy része a REOF Kft-nek számlázott. Ezen kérdés
jogi áttekintése, az optimális megoldás kidolgozása folyamatban van.
7. A számla kiállítása során vevőként a Debreceni Egyetem OEC-t kell szerepeltetni. (Vevő:
Debreceni Egyetem OEC, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98. Adószám: 15329750-2-09). A
megbízási szerződést és a számlát – további intézkedésig - a DEOEC Pénzügyi Osztályára,
Sallai Enikő részére (telefon: 56603, mail: sallaie@med.unideb.hu) kérem eljuttatni.
8. A vizsgálatvezetők teljesítésigazolását a rektori meghatalmazott, míg a „nem
vizsgálatvezetők” (társvizsgáló, koordinátor, asszisztens) esetén a vizsgálatvezető és a rektori
meghatalmazott közösen végzi.
A levélben foglaltak Dr. Bács Zoltán DE gazdasági főigazgató, Dr. Mészáros József DE
egyetemi főtitkár, Szimáné Szöllősi Mária DEOEC gazdasági igazgatóhelyettes, Dr. Benkő
Orsolya DE jogász valamint a rektori meghatalmazott egyeztetésén alapulnak.
A 2013. szeptember 19-ei dátummal készült RMH/4-1/2013 levél változatlan formában
érvényben marad.
Kérem jelen levelemben foglaltak szíves tudomásulvételét!

Debrecen, 2013. október 16.
Tisztelettel:

Dr. Páll Dénes egyetemi docens
Rektori meghatalmazott
Kapják: 1. Valamennyi Klinikaigazgató és Tanszékvezető
2. A klinikai farmakológiai vizsgálatok vezetői és koordinátorai
3. Centrumelnöki Hivatal
4. Gazdasági Igazgatóság
: Belgyógyászati Intézet H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. * : +36 30 965-7913 * : pall.denes@unideb.hu
http://www.unideb.hu

