ELNÖKI TESTÜLET
3/2019. (IX. 27.) számú Elnöki Testületi utasítás
a vezetői munkakörök meghatározásáról és egyéb irányítói feladatokról szóló megbízásról
A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) mint munkáltató fenntartóváltása miatt a
foglalkoztatottakat érintő jogállásváltozást követően a vezető állású munkakörök meghatározására,
valamint az újonnan kötendő vezetői munkaszerződés vagy munkaszerződés módosítás megkötésére
irányuló eljárás leírására és annak végrehajtására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) valamint a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
és a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) alapján az alábbi utasítást adjuk ki:
1. § Az Mt. szerinti vezető állású munkavállalói kör megállapítása
(1) Az Nftv.37. § 7) bekezdése alapján a magasabb vezetői és vezetői megbízás alatt vezető állású
munkavállalót kell érteni:
a) magasabb vezetők: rektor, elnök, kancellár, rektorhelyettes, főigazgató, dékán;
b) vezetők: kancellárhelyettes, dékánhelyettes, valamint a magasabb vezetők alatti közvetlen
vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ igazgatója, a
Számviteli és Vagyongazdálkodási Irodavezető, HR Irodavezető, intézetigazgatók, ISP Center
programigazgató, Corvinus MBA Center programigazgató, SZC akadémiai rektori megbízott,
Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont vezetője, Testnevelési és Sportközpont vezetője.
2. § A munkáltató státuszváltozása következtében 2019. június 30. napjáig elnyert közalkalmazotti vezetői
besorolások az alábbiak szerint alakultak át:
a) az 1. §-ban felsorolt vezetői munkakörökben a 2019. június 30-át követő hatállyal vezetői
megbízással rendelkezők kaptak az alapmunkaszerződésükkel egyidejűleg vezetői
munkaszerződésmódosítást,
b) az 1. §-ban fel nem sorolt vezetői megbízások, feladatok a továbbiakban „határozott idejű feladat”
típusú megbízásként kerültek a munkaszerződésbe (pl. tanszékvezető, szakmai irányító, nem
pályáztatott vezető).
3. § A 2019. június 30. napját követően létrejövő új vezetői megbízás esetén:
a) amennyiben az új vezető a vezetői megbízáskor a BCE munkavállalója, akkor a meglévő
munkaszerződése kerül módosításra azzal, hogy a vezetői megbízás megszűnését követően a
munkaviszony a felek eltérő megállapodása hiányában a korábbi munkaszerződésre módosul
vissza és a munka törvénykönyve munkaszerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseit
alkalmazni kell;
b) amennyiben az új vezető a vezetői megbízáskor a BCE-nek nem munkavállalója, akkor a
munkáltató dönt arról, hogy az újonnan alkalmazott vezető állású munkavállalóval alapesetben
vezetői munkaszerződést köt vagy ettől eltérően nem vezetői munkaszerződés (alapmunkakör)
mellett kap vezetői munkaszerződésmódosítást (pl. akadémiai területen oktató kerül vezetői
munkakörbe).
4. § A 2019. június 30. napját követően nem vezetői munkakörben ellátott irányítói feladatokra
szóló megbízás esetén a munkavállaló meglévő munkaszerződésébe kerül beépítésre (módosítás),
mint határozott idejű feladat a konkrét időpont meghatározásával, vagy a feladatellátás visszavonásáig
szólóan.
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5. § 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 HR Iroda felé kell
munkáltatói levéllel kezdeményezni a hatályos rendelkezések szerinti határidőkben.
6. § A munkáltatói figyelmeztetéssel, vagy munkáltatói felmondással történő munkaviszony
megszüntetéssel kapcsolatos eljárást a Jogi és Közbeszerzési Igazgatóságnál kell munkáltatói levéllel
kezdeményezni! Jogsértés esetén haladéktalanul.
7. §
(1) 2019. július 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény csak az Nftv.
117/C. § körében alkalmazandó.
(2) Az átalakulást követő SZMSZ módosításig minden foglalkoztatást érintő intézményi szabályozó
alkalmazása esetén az Nftv. és az Mt. és az SZMR rendelkezései az irányadók.
(3) Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni
kell.
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