ELNÖKI TESTÜLET

1/2019. (VIII. 13.) számú Elnöki Testületi utasítás
a munkáltatói jogkör gyakorlásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) munkáltatói jogokra vonatkozó
rendelkezései, valamint az intézményi SZMSZ és a Foglalkoztatási Szabályzat 3.§-a alapján kapott
felhatalmazással élve az Egyetemen a munkáltatói jogok felosztását, gyakorlását, átruházását, illetve a
helyettesítés körét és módját jelen utasítással szabályozzuk azzal, hogy a munkáltatói jogkörök gyakorlása
során a mindenkor hatályos kötelezettségvállalási szabályokra tekintettel kell eljárni.
1. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. MUNKÁLTATÓI JOGOK FELOSZTÁSA
I. A teljes (I.1.-I.2) munkáltatói jogok két fő jogkörcsoportban kerülnek felosztásra:
1) elsődleges munkáltatói jogkör vagy kinevezési jogkör (minden esetben csak az Nftv. szerinti
magasabb vezető, vezető láthatja el),
2) másodlagos munkáltatói jogkör vagy közvetlen munkairányító jogkör (elláthatja nem Nftv. szerinti
vezető is, ilyen tartalmú munkaköri leírás vagy munkautasítás alapján).
I.1. A kinevezési 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:
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 munkavállaló munkakörtől eltérő, vagy a rendkívüli munkavégzésének elrendelése, kiküldetés, alkotói
szabadság és fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
g) a munkavállalók teljesítményértékelése, minősítése, a fegyelmi jogkör gyakorlása,
h) a foglalkoztatottal történő egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, módosítása,
megszüntetése,
i) a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és az egyéb foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy
egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának engedélyezése.
I.2. A közvetlen munkairányítói jogkörgyakorló –„a közvetlen munkairányító”, aki jogosult és egyben
köteles a szabályszerű eljárás megtartására az alábbi esetekben:
a) a munkavállaló alkalmazásának, munkaszerződés módosításának és megszüntetésének kezdeményezése,
b) a munkavállaló közvetlen munkavégzésének irányítása (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése, kiküldetés
kezdeményezése),
c) a munkavállaló munkavégzés alóli mentesítése (Mt. törvényi esetek, vis maior),
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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, fegyelmi eljárás kezdeményezése,
g) az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévők feladatellátásának irányítása, ellenőrzése,
h) 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 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
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 fellett 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 a munkáltatói jogkör gyakorlója azzal, hogy:
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (rektorhelyettes, dékán, főigazgató) az I/1. a)-e) pont
jogköreit az Elnök egyetértésével gyakorolja;
b) az irányítása alá tartozó, alaptevékenységet ellátó oktatási és kutatási szervezeti egységekben
minden foglalkoztatott felett (ideértve minden olyan személyt, továbbá doktoranduszt és más hallgatót
is, aki bármely jogviszony keretében tevékenységet végeznek).
c) a rektor által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben vezetői megbízás kiadása vagy vezetői munkakörben történő alkalmazás csak a rektor
egyetértésével gyakorolható.
2.2. 1 Az elnök az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti jogkörében az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben a munkáltatói jogkör gyakorlója azzal, hogy
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (igazgató) az I/1. a)-e) pont jogköreit az SZMR
szerinti módon gyakorolja;
b) az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben minden foglalkoztatott felett (ideértve minden
olyan személyt, továbbá doktoranduszt és más hallgatót is, aki bármely jogviszony keretében nem
oktatási- kutatási tevékenységet végeznek);
c) az elnök által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben vezetői megbízás kiadása vagy vezetői munkakörben történő alkalmazás csak az elnök
egyetértésével gyakorolható.

1

Az SZMR elnöki jogkört megállapító módosításának hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.
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2.3. A kancellár az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti jogkörében az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben a munkáltatói jogkör gyakorlója:
a) a saját közvetlen beosztott vezetői tekintetében (kancellárhelyettes, igazgató) az I/1.a)-e) pont
jogköreit az Elnök egyetértésével gyakorolja;
b) az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben foglalkoztatottak felett (ideértve minden olyan
személyt, továbbá doktoranduszt és más hallgatót is, aki bármely jogviszony keretében nem oktatásikutatási tevékenységet végeznek);
c) a kancellár által delegált munkáltatói jogkörgyakorlás során az irányítása alá tartozó szervezeti
egységekben vezetői megbízás kiadása vagy vezetői munkakörben történő alkalmazás csak a kancellár
egyetértésével gyakorolható.
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 az Nftv. és a jelen utasítás 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
kinevezési jogkörben az I/1. a-c) és g)-i), valamint az I/2. c)-e) jogok tekintetében egyeztetve vagy
együttesen jogosultak eljárni.

4. Amennyiben a jelen utasításban 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.a)-e) pont szerinti jogkör gyakorlása során keletkező dokumentumok esetén kell
alkalmazni a fentiekben meghatározott one-over-one elvre is tekintettel:
a) közvetlen beosztott vezetők tekintetében a kinevezési jogkörgyakorló munkáltató és az egyetértésre
jogosult felettes vezető aláírása szükséges;
b) nem vezetők tekintetében
a. a
kinevezési
jogkörgyakorló
munkáltató
és
az
vezetőjének/kötelezettségvállalójának aláírása szükséges.

érintett

szervezeti

egység

b. a kinevezési jogkörgyakorló egyedül jogosult az aláírásra, ha a közvetlen irányítása alá tartozó
szervezeti egységben nincs hatáskörrel rendelkező beosztott vezetője/kötelezettségvállalója.
6. A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben a kancellár,
illetve a kancellár által delegált pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása szükséges.
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III. HELYETTESÍTÉS
Főszabályként a magasabb vezetők vagy vezetők SZMR szerinti szervezeti keretek között megbízott helyettesei
(pl. rektorhelyettes, kancellárhelyettes) 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.
1. 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
utasításban adott meghatalmazás (ld. III/1.2.) alapján.
1.1. 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 Humánerőforrás Iroda felé meg kell küldeni
és azt a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi anyagában is el kell helyezni.
1.2. Helyettesítésre a jelen utasítás IV. pontjában felsorolt, delegált munkáltatói jogkörben eljárók távolléte
esetén az alábbiak szerint kerül sor:
a) Az I/1. pont szerinti, kinevezési jogkörében
csak a kinevezési jogkört delegáló felettes vezető (rektor, elnök, kancellár) járhat el. A távollét okát és
idejét a kinevezési 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 III/1.1. pont szerinti
meghatalmazás hatálya szerinti jogkörben jár el;
bb) ha nincs helyettes vezető, akkor az irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője jár el. Több
szervezeti egység esetén a vezetők a távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazás alapján a
III/1.1. pont szerinti meghatalmazás hatálya szerinti jogkörben járnak el;
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.
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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 az utasítás szövege az irányadó.
IV.1. REKTORÁTUS
A rektor saját hatáskörében, továbbá a kancellár által átruházott hatáskörben, a további vezetők a rektor
vagy a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói
jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói2 /
szervezeti egységek, érintettek
Rektori Titkárság munkavállalói

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

rektor

rektor

Általános rektorhelyettes
Általános rektorhelyettesi Iroda munkavállalói
Corvinus Institute for Advanced Studies
főigazgatója
Corvinus Institute for Advanced Studies
munkavállalói
Tanárképző és Digitális Tanulási Központ
igazgatója
Tanárképző és Digitális Tanulási Központ
munkavállalói
Oktatási rektorhelyettes

rektor
általános rektorhelyettes

rektor
általános rektorhelyettes

rektor

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

általános rektorhelyettes

rektor

Oktatási rektorhelyettesi Iroda munkavállalói

oktatási rektorhelyettes

rektor
oktatási rektorhelyettes,
általános rektorhelyettes

Tudományos rektorhelyettes
Tudományos rektorhelyettesi Iroda
munkavállalói
Szakkollégiumok munkavállalói
Egyetemi Doktori Tanács elnöke

rektor

rektor

tudományos rektorhelyettes

tudományos rektorhelyettes

tudományos rektorhelyettes
rektor

tudományos rektorhelyettes
tudományos rektorhelyettes

rektor

tudományos rektorhelyettes

rektor
főigazgató
főigazgató
főigazgató

főigazgató
főigazgató
főigazgató
főigazgató

Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója
Doktori Iskolák vezetői
Doktori Iskolák programigazgatói
Corvinus Doktori Iskolák munkavállalói
Corvinus Doktori Iroda munkavállalói

2

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben egyetértés és pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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IV.2. KAROK
A rektor saját hatáskörében, a további vezetők a rektor vagy a kancellár által átruházott hatáskörben
gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói 3 /
szervezeti egységek, érintettek

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

dékánok
Vezetők és dékánhelyettesek
szakmai
kari szervezethez tartozó
irányítók
szervezeti egységek (intézetek,
tanszékek, stb.) vezetői

rektor
dékán

rektor
dékán
az adott szervezeti egység
vezetője

egyetemi tanárok

rektor

kutatóprofesszorok

rektor

tudományos tanácsadók

rektor

dékán

dékán

egyetemi docensek

dékán

adjunktusok
Oktatók,
kutatók,
tanárok

dékán

tanársegédek

dékán

mesteroktatók

dékán

tudományos főmunkatársak

dékán

tudományos munkatársak

dékán

tudományos segédmunkatársak

dékán

tanárok (nem testnevelő tanárok)
Nem
oktatók,
nem
kutatók,
nem
tanárok
Hallgatók,
doktoranduszok

3

dékáni titkárságok munkavállalói
egyéb kari irányítási és
adminisztrációs szervezeti
egységek munkavállalói (pl. dékáni
hivatal, tanulmányi irodák
alkalmazottai stb.)
egyéb karon belüli szervezeti
egységben (tanszéken, intézetben)
foglalkoztatott munkavállalók
amennyiben munkaszerződés vagy
egyéb megbízás keretében
feladatokat látnak el

dékán
dékán

az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
dékán
az adott szervezeti egység
vezetője

dékán

az adott szervezeti egység
vezetője

dékán

az adott szervezeti egység
vezetője

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben egyetértés és pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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IV.3. OKTATÁST, KUTATÁST TÁMOGATÓ KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK
A kancellár saját hatáskörében, a további vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják –
tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói4 /
szervezeti egységek, érintettek

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

kancellár

kancellár

Adminisztratív igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság munkavállalói
Minőségirányítási és Folyamatszabályozási Iroda
munkavállalói
Diáktanácsadó Központ munkavállalói
Egyetemi Levéltár
Központi Irattár munkavállalói
Nemzetközi és innovációs igazgató
Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság
munkavállalói
Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ
munkatársai
Kommunikációs igazgató
Kommunikációs Igazgatóság munkavállalói

kancellár
adminisztratív igazgató

kancellár
kancellár

adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
adminisztratív
igazgatóhelyettes
adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
általános rektorhelyettes
nemzetközi és innovációs
igazgató
nemzetközi és innovációs
igazgató
rektor
kommunikációs igazgató

Központi tanulmányi igazgató
Központi Tanulmányi Igazgatóság munkavállalói
Kutatásfejlesztési igazgató
Kutatásfejlesztési Igazgatóság munkavállalói
Egyetemi Könyvtár főigazgatója
(150/1992.Korm.rend)
Egyetemi Könyvtár munkavállalói

kancellár
tanulmányi igazgató
kancellár
kancellár

oktatási rektorhelyettes
tanulmányi igazgató
tudományos rektorhelyettes
kutatásfejlesztési igazgató

kancellár

kancellár

főigazgató

főigazgató

Stratégiai és minőségfejlesztési igazgató

kancellár

rektor

Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság
munkavállalói

kancellár

stratégiai igazgató

Adminisztratív igazgató

4

adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
adminisztratív igazgató
kancellár
kancellár
kancellár

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben egyetértés és pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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IV.4. KANCELLÁRIA
A kancellár saját hatáskörében, a további vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben gyakorolják –
tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói 5 /
szervezeti egységek, érintettek
Kancellári Titkárság munkavállalói

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

kancellár

kancellár

Belső Ellenőrzési Iroda irodavezetője

kancellár

Belső Ellenőrzési Iroda munkavállalói

kancellár

Kancellárhelyettes

kancellár

kancellár
adott szervezeti egység
vezetője
kancellár

Gazdasági igazgató
A gazdasági igazgatóság szervezeti
egységeinek vezetői, gazdasági
igazgatóhelyettes
Gazdasági Igazgatóság munkavállalói
Titkárság munkavállalói
Számviteli és Vagyongazdálkodási Iroda
munkavállalói

kancellár

kancellár

kancellár

gazdasági igazgató

gazdasági igazgató
gazdasági igazgató
gazdasági igazgató

gazdasági igazgató
gazdasági igazgató
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője

Bevételi Pénzügyi Iroda munkavállalói
Kiadási Pénzügyi Iroda munkavállalói
Pályázati Pénzügyi Iroda munkavállalói
Kontrolling Iroda munkavállalói
Humánerőforrás Iroda munkavállalói

gazdasági igazgató
gazdasági igazgató
gazdasági igazgató
gazdasági igazgató
gazdasági igazgató

Jogi és Közbeszerzési igazgató
Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság
munkavállalói
Műszaki és informatikai igazgató
A Műszaki és Informatikai Igazgatóság
szervezeti egységeinek vezetői, műszaki
igazgatóhelyettes
Műszaki és informatikai Igazgatóság
munkavállalói
Titkárság munkavállalói
Üzemeltetési és Beruházási Iroda munkavállalói
Informatikai Szolgáltató Központ munkavállalói
Beszerzési és Logisztikai Iroda munkavállalói
5

kancellár
jogi és közbeszerzési
igazgató
kancellár

kancellárhelyettes
jogi és közbeszerzési igazgató
kancellár

kancellár

műszaki igazgató

műszaki igazgató

műszaki igazgató

műszaki igazgató
műszaki igazgató

műszaki igazgató
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője
adott szervezeti egység
vezetője

műszaki igazgató
műszaki igazgató

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben egyetértés és pénzügyi ellenjegyzés szükséges.
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IV.5. CAMPUS SZINTŰ SZERVEZETI EGYSÉGEK
A rektor és a kancellár saját hatáskörében, a további vezetők a rektor vagy a kancellár által átruházott
hatáskörben gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint:
Munkáltatói jogkör gyakorlói6 / szervezeti
egységek, érintettek
KC campusigazgató
KCI munkavállalói
KCI Rendezvényszervezési Csoport
munkavállalói
KCI Koordinációs Iroda munkavállalói
Kollégiumok munkavállalói
Nyomda vezetője

Munkáltató

Közvetlen munkairányító

kancellár
KC campusigazgató
KC campusigazgató

kancellár
KC campusigazgató
KC campusigazgató

KC campusigazgató
KC campusigazgató
kancellár
KC campusigazgató

BCE HÖK Titkársága

KC campusigazgató

KC campusigazgató
KC campusigazgató
KC campusigazgató
az adott szervezeti egység
vezetője
rektor
az adott szervezeti egység
vezetője
az adott szervezeti egység
vezetője
gazdasági igazgató
az adott szervezeti egység
vezetője
KC campusigazgató

SZC campusigazgató

kancellár

kancellár

SZC campusigazgató
SZC campusigazgató

SZC campusigazgató
SZC campusigazgató

Nyomda munkavállalói
Testnevelési és Sportközpont vezetője
Testnevelési és Sportközpont tanár
munkavállalói
Testnevelési és Sportközpont nem tanár
munkaváll.
KCI gazdasági irodavezető
KC Gazdasági Iroda munkavállalói

SZC Koordinációs Iroda munkavállalói
SZC Kollégiumi Iroda munkavállalói

6

rektor
rektor
KC campusigazgató
kancellár
gazdasági igazgató

A munkáltatói jogkörben eljárók pénzügyi kihatással járó döntéseihez minden esetben egyetértés és 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 utasítás a közzététel napján lép hatályba és az új SZMR végrehajtására, a
tárgyban kiadásra kerülő Elnöki Testületi utasítás hatályba lépéséig átmeneti utasításként kerül kiadásra
azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
3. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlásáról szóló 43/2018. (XII. 4.)
számú rektori-kancellári együttes utasítás hatályát veszíti.

Készítette:

Skaliczky Andrea jogi és közbeszerzési
igazgató

2019. augusztus 9.

Ellenőrizte:

Pavlik Lívia kancellár

2019. augusztus 9.

Előterjesztő:

Pavlik Lívia kancellár

2019. augusztus 9.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2019. augusztus 13.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív 2019. augusztus 13.
igazgató

P.H.
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