ELNÖKI TESTÜLETI

1/2020. (I.08.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a munkáltatói jogkör gyakorlásáról
[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2020. (III. 6.) számú Elnöki Testületi rendelkezéssel]

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) munkáltatói jogokra vonatkozó
rendelkezései, valamint az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSZ) és a Foglalkoztatási
Szabályzat (FSz.) 3.§-a alapján kapott felhatalmazással élve az Egyetemen a munkáltatói jogok felosztását,
gyakorlását, átruházását, illetve a helyettesítés körét és módját jelen rendelkezéssel szabályozzuk azzal, hogy a
munkáltatói jogkörök gyakorlása során a mindenkor hatályos kötelezettségvállalási szabályokra tekintettel
kell eljárni.
1. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. MUNKÁLTATÓI JOGOK FELOSZTÁSA
AZ FSZ 3.§-HOZ

I. A teljes (I.1.-I.2) munkáltatói jogok két fő jogkörcsoportban kerülnek felosztásra:
1) elsődleges munkáltatói jogkör (minden esetben csak az Nftv. szerinti magasabb vezető, vezető (Mt.
szerinti vezető) állású munkavállaló láthatja el)
2) másodlagos munkáltatói jogkör vagy közvetlen munkairányító jogkör (elláthatja az Mt. szerinti nem
vezetőállású munkavállaló is, ilyen tartalmú munkaköri leírás vagy munkautasítás alapján)
I.1. Az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorló – „a munkáltató” jogosult és egyben köteles a szabályszerű
eljárás megtartására az alábbi esetekben:
a) a munkaviszony létesítése,
b) a munkaviszony módosítása,
c) a munkaviszony megszüntetése,
d) vezetői megbízás kiadása és visszavonása,
e) a munkavállalót érintő pénzügyi kihatással járó döntések meghozatala:
ea) a munkavállalót megillető alapbér, díjazás, (ideértve a bármilyen jogcímen kifizetett pótlékot, rendszeres
kereset-kiegészítést, megbízási díjat vagy egyéb juttatást), valamint az
eb) eseti kereset-kiegészítések megállapítása,
f) a munkavállalók teljesítményértékelése, minősítése a közvetlen munkairányítóval
g) a fegyelmi jogkör gyakorlása,
h) alkotói szabadság és fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
i) a foglalkoztatottal történő egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, módosítása,
megszüntetése,
j) a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és az egyéb foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy
egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának engedélyezése.
I.2. A másodlagos, azaz a közvetlen munkairányítói jogkörgyakorló –„a közvetlen munkairányító”, aki
jogosult és egyben köteles a szabályszerű eljárás megtartására az alábbi esetekben:
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a) a munkavállaló alkalmazásának, munkaszerződés módosításának és megszüntetésének kezdeményezése,
b) a munkavállaló közvetlen munkavégzésének irányítása (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése, a
munkavállaló munkakörtől eltérő, vagy a rendkívüli munkavégzésének elrendelése, kiküldetés, kiküldetés
kezdeményezése),
c) a munkavállaló munkavégzés alóli mentesítése (Mt. törvényi esetek, vis maior),
d) a munkavállaló számára a szabadság kiadása, és a szabadság kivételének ellenőrzése, az alkotói vagy
fizetés nélküli szabadság engedélyezésének kezdeményezése,
e) a munkavállaló munkakörtől eltérő, vagy a rendkívüli munkavégzése, valamint a kiküldetés
engedélyezésének kezdeményezése,
f) a munkavállaló teljesítményértékelésének, minősítésének előkészítése, javaslattétel az értékelésre,
g) fegyelmi eljárás kezdeményezése,
h) az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévők feladatellátásának irányítása, ellenőrzése,
i) a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és az egyéb foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy
egyéb jogviszony létesítésének, fenntartásának véleményezése és javaslattétel a munkáltató felé.
II.

MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA
AZ FSZ 4.§-HOZ

Az Egyetemen az Nftv. által meghatározott körben, az SZMSZ rendjének megfelelően a Szervezeti és Működési
Rend (a továbbiakban: SZMR) szerinti szervezeti keretek között a munkáltatói jogkör gyakorlása az alábbiak
szerint történik:
1.

A „one-over-one” elv szerint a kinevezési jogkörgyakorló a saját közvetlen beosztott vezetői és
munkavállalói tekintetében a I/1. pontban meghatározott munkáltatói jogkörét a felettes vezetője
egyetértésével gyakorolhatja azzal, hogy
a) a rektor felett az I/1-I/2. pont jogköreit – a rektor köztársasági elnök általi kinevezését és felmentését
kivéve – a fenntartó Kuratóriuma gyakorolja. A szabadságolás, kiküldetés, egyéb távollétek
jóváhagyásának jogát az Egyetem elnöke gyakorolja;
b) az Egyetem elnöke felett az I/1-I/2. pont jogköreit a fenntartó Kuratóriuma gyakorolja;
c) a kancellár felett az I/1. pont jogköreit a fenntartó Kuratóriuma, az I/2. pont jogköreit az Egyetem elnöke
gyakorolja.

2.1. A rektor az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti jogkörében az irányítása alá tartozó oktatási és kutatási
szervezeti egységekben Rektori szervezet) a teljes munkáltatói jogkör gyakorlója (ideértve minden
olyan személyt, továbbá doktoranduszt és más hallgatót is, aki bármely jogviszony keretében tevékenységet
végeznek) azzal, hogy a „one-over-one” elv szerint
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (rektorhelyettes, dékán) az I/1. pont jogköreit az Elnök
egyetértésével gyakorolja;
b) a rektor által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során a I/1. pont szerinti jogköreit a vezető az
irányítása alá tartozó szervezeti egységekben a felettes vezető jóváhagyásával gyakorolja (pl.
intézetvezető a rektorhelyettessel)
2.2. Az elnök az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti jogkörében az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben (Elnöki szervezet) a teljes munkáltatói jogkör gyakorlója (ideértve bármely jogviszonyban
végzett tevékenységet) azzal, hogy a „one-over-one” elv szerint
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (igazgató) az I/1. pont jogköreit a Kuratórium
gyakorolja azzal, hogy ezen beosztottak vonatkozásában az elnök a javaslatát a Kuratórium elnökének
és a Kuratórium által kijelölt másik kuratóriumi tag részére jóváhagyásra megküldi.
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b) az elnök által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során a I/1. pont szerinti jogköreit a vezetőaz
irányítása alá tartozó szervezeti egységekben az elnök jóváhagyásával gyakorolja.
2.3. A kancellár az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti jogkörében az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben (Kancellári szervezet) a teljes munkáltatói jogkör gyakorlója (ideértve bármely
jogviszonyban végzett tevékenységet) azzal, hogy a „one-over-one” elv szerint
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (kancellárhelyettes, igazgató) az I/1. pont szerinti
jogköreit az elnök jóváhagyásával gyakorolja.
c) a kancellár által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során a I/1. jogköreit a vezető (igazgató) az
irányítása alá tartozó szervezeti egységekben a kancellár jóváhagyásával gyakorolja.
3.

Abban az esetben, amikor az oktató, kutató, tanár munkavállaló
a) vezetői feladatot lát el, és ez alatt az idő alatt nem lát el oktatói, kutatói, tanári feladatot, akkor a
vezetői megbízás alatt az I/1-I/2. pont jogköreit a vezetői feladatok tekintetében eljáró munkáltatói jogkör
gyakorlója látja el a FSz. és a jelen rendelkezés szerint;
b) vezetői feladatot lát el és mellette oktatói, kutatói, tanári feladatot is ellát, akkor az oktatói, kutatói,
tanári feladatkörben eljáró munkáltató köteles a vezetői feladatok tekintetében eljáró munkáltatói jogkör
gyakorlóval egyeztetni a munkáltatás tekintetében azzal, hogy a vezetői feladatok élveznek prioritást.
A munkáltatói jogkörben az I/1., valamint az I/2. c)-g) jogok tekintetében egyeztetve vagy együttesen
jogosultak eljárni.
c) nem akadémiai területen feladatot és mellette oktatói, kutatói, tanári feladatot is ellát, akkor a két
területen eljáró munkáltató köteles egymással egyeztetni a munkáltatás tekintetében azzal, hogy
mely alkalmazás élvez prioritást. A jogkörükben az I/1. valamint a I/.2. c)-g) jogok tekintetében
egyeztetve vagy együttesen jogosultak eljárni.

4. Amennyiben a jelen rendelkezésben a munkáltatói jogkör nem, vagy csak részben kerül átruházásra más
magasabb vezetőre vagy vezetőre, akkor azokban az esetekben továbbra is a delegáló munkáltató
gyakorolja egészben vagy részben a munkáltatói jogkört.
5. A négy szem elvét az I/1. pont szerinti jogkör gyakorlása során keletkező dokumentumok esetén kell
alkalmazni a fentiekben meghatározott one-over-one elvre is tekintettel:
a) közvetlen beosztott vezetők és közvetlen beosztott munkavállaló tekintetében az elsődleges
munkáltatói jogkörgyakorló és a jóváhagyásra jogosult felettes vezető aláírása szükséges;
b) nem vezetők tekintetében
a. az elsődleges munkáltatói jogkörgyakorló és az érintett szervezeti egység
vezetőjének/kötelezettségvállalójának aláírása szükséges (pl. bérszámfejtő esetén a Bér és
Munkaügy vezetője, valamint a pénzügyi vezető).
b. az elsődleges munkáltatói jogkörgyakorló a felettes vezetővel jogosult az aláírásra, ha a közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységben nincs hatáskörrel rendelkező beosztott
vezetője/kötelezettségvállalója.
6. Az alkalmazást, vagyis a munkaszerződés, vezetői munkaszerződés megkötését, a munkaszerződés,
vezetői munkaszerződés módosítását, a közös megegyezéssel vagy munkavállalói felmondással történő
munkaviszony megszüntetéshez kapcsolódó eljárást a Bér- és Munkaügy felé kell munkáltatói levéllel
kezdeményezni a hatályos rendelkezések szerinti határidőkben.
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7. Amennyiben a munkáltató az adott munkakört pályáztatás útján kívánja betölteni, akkor az eljárást a HR
segíti és az FSz-ben meghatározott esetekben a Szenátus vagy az Egyetem bizottságai, testületei
véleményezési és/vagy javaslattételi jogkört gyakorolnak.
8.

A munkáltatói fegyelmi eljárással, a munkáltatói felmondással vagy a munkavállalói azonnali hatályú
felmondással kapcsolatos intézkedéseket a Gazdasági és Munkajogi Szolgáltatások vezetője bevonásával
lehet megtenni. A jogi vezető bevonását munkáltatói levéllel kell kezdeményezni a jogsértést követően
haladéktalanul.

9. A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben a kancellár,
illetve a kancellár által delegált pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása szükséges.
III. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR DELEGÁLÁSA ÉS A HELYETTESÍTÉS SZABÁLYAI
AZ FSZ 5.§-HOZ

1.1. A rektor, az elnök és a kancellár, mint munkáltató a I./1.-2. pont szerinti munkáltatói jogköreit az Egyetem
más vezetőjére részben vagy egészben, illetve határozott vagy határozatlan időre átruházhatja, delegálhatja,
melyet az átruházott hatáskör gyakorlója nem adhat tovább.
1.2. Főszabályként az Nftv. szerinti magasabb vezetők vagy vezetők SZMR szerinti szervezeti keretek között
megbízott helyettesei (pl. rektorhelyettes, kancellárhelyettes, igazgatóhelyettes) a magasabb vezetőt, illetve a
vezetőt megillető jogok gyakorlásában, így a munkáltatói jogok gyakorlásában is a helyettesítés általános
szabályai szerint járhatnak el az alábbiak szerint.
2 Helyettesítésre a magasabb vezető, vezető távolléte esetén kerülhet sor vagy a helyettesített magasabb
vezető, vezető által a távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazás (ld. III/1.1.), vagy a jelen
rendelkezésben adott meghatalmazás (ld. III/1.2.) alapján.
2.1. A helyettesített vezető vagy magasabb vezető által írásban adott meghatalmazás hatálya alapján:
a) visszavonásig szóló meghatalmazással
az I/2. meghatározott munkáltatói jogkörre (egészére, vagy annak részére) kiterjedően, vagy
b) adott időszakra eseti meghatalmazással
az I/2. meghatározott munkáltatói jogkörre (egészére, vagy annak részére) kiterjedően.
Az írásban kiadott meghatalmazás két eredeti példányát a Bér- és Munkaügy felé meg kell küldeni és
azt a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi anyagában is el kell helyezni.
2.2. Helyettesítésre a jelen rendelkezés IV. pontjában felsorolt, delegált munkáltatói jogkörben eljárók
távolléte esetén az alábbiak szerint kerül sor:
a) Az I/1. pont szerinti munkáltatói jogkörében
csak a munkáltatói jogkört delegáló felettes vezető (rektor, elnök, kancellár) járhat el (visszaszáll). A
távollét okát és idejét a munkáltatói jogkört delegáló felettes vezető felé kell írásban bejelenteni a távollét
megkezdése előtt 15 nappal. Vis maior esetben rövid úton (sms, e-mail) haladéktalanul, a vis maior
körülmény bekövetkezésének megjelölésével kell értesíteni a felettes vezetőt.
b) Az I/2. pont szerinti, közvetlen munkairányítói jogkörében
ba) amennyiben van helyettes vezető, akkor a helyettes vezető jár el. Több helyettes vezető esetén a
távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazásban megjelölt vezető a 2.1. pont szerinti
meghatalmazás hatálya szerinti jogkörben jár el;
bb) ha nincs helyettes vezető, akkor az irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője jár el a saját
szervezetében;
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bc) amennyiben nincs helyettesítéssel megbízható az ba)-bb) pontban leírt vezető, vagy a több vezető
közül egyik sem került írásban megbízásra, akkor a felettes vezető jár el. A távollét okát és idejét a
felettes vezető felé kell írásban bejelenteni a távollét előtt 15 nappal. Vis maior esetben rövid úton (sms,
e-mail), haladéktalanul a vis maior körülmény bekövetkezésének megjelölésével kell értesíteni a felettes
vezetőt.
2.

RÉSZ

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

IV. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA SAJÁT HATÁSKÖRBEN ÉS DELEGÁLÁS ALAPJÁN
Az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendszere – szervezeti egységek szerinti bontásban – jelen
táblázatban kerül szabályozásra. A táblázat értelmezésekor a rendelkezés szövege az irányadó.
IV.1. REKTORI SZERVEZET1
A rektor saját hatáskörében, illetve a további vezetők a rektor által átruházott hatáskörben gyakorolják –
tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói2 /
szervezeti egységek, érintettek
Rektori közvetlen munkavállalói
Oktatási rektorhelyettes
Programmenedzsment munkavállalói
Alapképzési program - dékán
Mesterképzési program - dékán
EDP és szakirányú program - dékán
Szakfelelősök
Akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes
Akadémiai menedzsment munkavállalói
Intézetek
Intézetvezetők
MNB Tanszék vezetője és munkavállalói
Tanszékvezetők, intézeti kutatócsoport vezetők,
projekt szakmai irányítók, eseti szakmai vezetői
megbízások
egyetemi tanár, kutatóprofesszor
docensek, adjunktus, tanársegéd, intézeti
tudományos főmunkatárs, munkatárs,
segédmunkatárs, és kizárólag képzés keretében a
doktorandusz, hallgatói munkaszerződés,
megbízás esetén
1
2

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

rektor
rektor
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
akadémiai rektorhelyettes
rektor
akadémiai rektorhelyettes

rektor
rektor
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
oktatási rektorhelyettes
rektor
akadémiai rektorhelyettes

akadémiai rektorhelyettes akadémiai rektorhelyettes
akadémiai rektorhelyettes
tanszékvezető
az érintett munkaköre
szerint az akadémiai
intézetvezető / projektvezető
rektorhelyettes vagy az
intézetvezető
intézetvezető, vagy az
intézetvezető ilyen irányú
akadémiai rektorhelyettes
döntése esetén a
tanszékvezető
intézetvezető

intézetvezető, vagy az
intézetvezető ilyen irányú
döntése esetén a
tanszékvezető

Módosította: 12/2020. (III. 6.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben pénzügyi ellenjegyzés szükséges.

1/2020. (I.08.) Elnöki Testületi rendelkezés

Intézetek nem oktató, kutató munkavállalói
Munkáltatói jogkör gyakorlói3 /
szervezeti egységek, érintettek
Kompetenciaközpontok
Tanárképző és Digitális Tanulási Központ vezetője
Tanárképző és Digitális Tanulási Központ
munkavállalói
Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont vezetője
Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont
munkavállalói
Corvinus Nyelvvizsgaközpont vezetője
Corvinus Nyelvvizsgaközpont munkavállalói
Testnevelési és Sportközpont vezetője
Testnevelési és Sportközpont munkavállalói
Szakkollégiumok szakmai irányítója és
munkavállalói
Kutatási rektorhelyettes
Kutatási menedzsment munkavállalói
Egyetemi Doktori Tanács elnöke
Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója
Doktori Iskolák vezetői
Doktori Iskolák programigazgatói
Corvinus Doktori Iskolák munkavállalói
Corvinus Doktori Kabinet munkavállalói
Kutatóközpontok
Corvinus Institute for Advanced Studies vezetője
Corvinus Institute for Advanced Studies kutatási
központjai vezetői és munkavállalói
Regionális Energiagazdasági Kkp. vezetője
Regionális Energiagazdasági Kkp. munkavállalói
Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Egyetemi Könyvtár munkavállalói

intézetvezető

adott szervezeti egység
vezetője
(pl. tanszékvezető)

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

akadémiai rektorhelyettes

akadémiai rektorhelyettes

központ vezetője

központ vezetője

akadémiai rektorhelyettes

akadémiai rektorhelyettes

központ vezetője

központ vezetője

akadémiai rektorhelyettes
központ vezetője
akadémiai rektorhelyettes
központ vezetője

akadémiai rektorhelyettes
központ vezetője
akadémiai rektorhelyettes
központ vezetője

akadémiai rektorhelyettes

akadémiai rektorhelyettes

rektor
kutatási rektorhelyettes
rektor
rektor
rektor
főigazgató
főigazgató
főigazgató

rektor
kutatási rektorhelyettes
kutatási rektorhelyettes
kutatási rektorhelyettes
főigazgató
főigazgató
főigazgató
főigazgató

kutatási rektorhelyettes

kutatási rektorhelyettes

kutatási rektorhelyettes

CIAS vezetője

kutatási rektorhelyettes
kutatási rektorhelyettes
kutatási rektorhelyettes
főigazgató

kutatási rektorhelyettes
REKK vezetője
kutatási rektorhelyettes
főigazgató

IV.2. ELNÖKI SZERVEZET
Az elnök saját hatáskörében, illetve a további vezetők az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolják –
tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói4 /
szervezeti egységek, érintettek
Elnök közvetlen munkavállalói
Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
vezetője
Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
munkavállalói
3
4

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

elnök

elnök

elnök

elnök

NKA vezető

NKA vezető

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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Munkáltatói jogkör gyakorlói4 /
szervezeti egységek, érintettek
Corvinus American Corner munkavállalói
Vállalati és Intézményi Kapcsolatok vezetője
Vállalati és Intézményi Kapcsolatok munkavállalói
HR vezetője
HR munkavállalói
Kommunikáció vezetője
Kommunikáció munkavállalói

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

NKA vezető
elnök
VIK vezető
elnök
HR vezető
elnök
komm. vezető

CAC vezetője
elnök
VIK vezető
elnök
HR vezető
elnök
komm. vezető

elnök

elnök

Hallgatói Szolgáltatások helyettes vezetője és a
csoportvezetők

HSZ vezető

HSZ vezető

HSZ munkavállalók

HSZ vezető

az adott szervezeti egység
vezetője (pl. csop.vez)

Hallgatói Szolgáltatások vezetője
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IV.3. KANCELLÁRI SZERVEZET5
A kancellár saját hatáskörében, illetve a további vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben
gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói6/
szervezeti egységek, érintettek
Kancellár közvetlen munkavállalói
Belső Ellenőrzés vezetője
Belső Ellenőrzés munkavállalói
Kancellárhelyettes
Pénzügy
Pénzügy vezetője
Pénzügy szervezeti egységeinek vezetői,
vezetőhelyettes
Pénzügyi közvetlen munkavállalói
Pénzügyi Műveletek munkavállalói
Számvitel munkavállalói
Kontrolling munkavállalói
Bér és Munkaügy munkavállalói
Pályázati Projektmenedzsment munkavállalói

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

kancellár

kancellár

kancellár
kancellár
kancellár

kancellár
belső ell. egység vezetője
kancellár

kancellár

kancellár

kancellár

pénzügyi vezető

pénzügyi vezető
pénzügyi vezető
pénzügyi vezető
pénzügyi vezető
pénzügyi vezető
pénzügyi vezető

pénzügyi vezető
pénzügyi műv. vezetője
számvitel vezetője
kontrolling vezetője
bér és munkaügy vezetője
pályázati projektmen. vezetője

kancellár

kancellár

GM jogi vezető

GM jogi vezető

FSZ jogi vezető

FSZ jogi vezető

ISZ jogi vezető

ISZ jogi vezető

kancellár

kancellár

kancellár

Infrastrukturális Szolgáltatások
vezetője

Jogi Szolgáltatások
Jogi Szolgáltatás vezetői
Gazdasági és Munkajogi Szolgáltatás
munkavállalói
Felsőoktatási jogi Szolgáltatás munkavállalói
Igazgatási és Szabályozási Szolgáltatás
munkavállalói
Infrastrukturális Szolgáltatások
Infrastrukturális Szolgáltatások vezetője
Infrastrukturális Szolgáltatások szervezeti
egységeinek vezetői, és a ISZ vezetőjének
általános helyettese
Infrastrukturális Szolgáltatások közvetlen
munkavállalói
Létesítményműködtetés munkavállalói
Beszerzés és Logisztika munkavállalói
Informatika munkavállalói
Közgáz Campus munkavállalói
Székesfehérvári Campus munkavállalói

5
6

Infrastrukturális
Infrastrukturális Szolgáltatások
Szolgáltatások vezetője
vezetője
Létesítményműködtetés
Létesítményműködtetés
vezetője
vezetője
Infrastrukturális
Beszerzés és Logisztika
Szolgáltatások vezetője
vezetője
Informatika vezetője
Informatika vezetője
Közgáz Campus vezetője
Közgáz Campus vezetője
Székesfehérvári Campus
Székesfehérvári Campus
vezetője
vezetője

Módosította: 12/2020. (III. 6.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az átruházott munkáltatói jogok nem delegálhatók tovább. A távollét idejére szóló helyettesítés nem
minősül a jogkör további delegálásának. A rektor, az elnök és a kancellár eljár mindazon munkáltatói
jogkörökben, amelyeket nem delegált más magasabb vezetőre, vagy vezetőre.
2. Jelen Elnöki Testületi rendelkezés a közzététel napján lép hatályba.
3. Jelen rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlásáról szóló 1/2019. (VIII.
13.) számú Elnöki Testületi utasítás hatályát veszíti.
Záradék
Jelen Rendelkezés a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az Elnöki Testület 1/2020. (I. 8.)
számú rendelkezésének az Elnöki Testület 12/2020. (III. 6.) számú rendelkezésével módosított, 2020. március 6.
napjától hatályos szövegét.
Kelt: Budapest, 2020. március 6. napján

Sárközi-Kerezsi Marica
igazgatási és szabályozási szolgáltatásokért felelős vezető

