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2/2015. (I.20.) számú rektori - kancellári közös utasítás1 
a rektor közvetlen irányítása alatt álló szolgáltató és funkcionális egységek  
közalkalmazottjai és munkavállalói feletti  munkáltatói jogok gyakorlásáról 

 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv. ) 13/A.§-a 
alapján a kancellár végzi az intézmény működtetését, felel a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, 
számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény 
vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, 
logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket (továbbiakban együttesen: 
funkcionális feladatok) is, irányítja e területen a működést, ekörben munkáltatói jogot 
gyakorol. A kancellár feladatai tekintetében az Egyetem vezetőjeként jár el. 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 2. számában megjelent 1/2015. (I.15.) ME határozatban 
Magyarország miniszterelnöke megbízta az Egyetem kancellárját. 
 
A kancellár megbízásától kezdve az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban állók feletti 
munkáltatói jog a rektor és a kancellár között megoszlik, mégpedig úgy, hogy a rektor 
gyakorolja a munkáltatói jogokat az oktatói, kutatói, tanárimunkakörben, illetve a szakmai 
munkához kapcsolódó egyéb megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak felett. Minden 
más közalkalmazott és munkavállaló, illetve egyéb megbízási jogviszony keretében 
foglalkoztatottak felett a kancellár gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Mindezek alapján a rektor és a kancellár – igazodva az Egyetem kialakult működési 
rendjéhez, a folyamatos működés fenntartása érdekében – a kari szervezetbe nem tartozó 
oktatási-kutatási szervezetek, Egyetemi Levéltár és Egyetemi Könyvtár, tovább egyéb 
különleges feladatokat ellátó szervezetek és szolgáltató egységek alkalmazottjai, 
munkavállalói és az egyéb jogviszonnyal rendelkezők felett a munkáltatói jogok gyakorlásáról 
az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Az utasítás hatálya 

 
1.§ 

(1)  Jelen utasítás hatálya kiterjed  
a) Rektori Hivatal szervezeti egységei 
b) Rektori Titkárság 
c) Rektori Önálló Ellenőrzési Osztály 
d) Egyetemi Könyvtár 
e) Egyetemi Levéltár 
f) Egyetemközi Francia Központ 
g) Konfuciusz Intézet 
h) Füvészkert 
i) Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont 
j) ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális 
Közgyűjtemény 
k) ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ 
 
közalkalmazottjaira, munkavállalóra és az egyéb megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottakra. 

                                                           
1
 A 3. §-ban foglalt rendelkezés értelében 2015. április 15. napjával hatályát vesztette. 
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(2) Jelen utasítás hatálya az (1) bekezdésben felsorolt szervezeti egységeknek az Egyetem 
hallgatójával létesített egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyára is kiterjed. 
 
 

2. § 
 

Egyes szervezeti egységek tekintetében jelen utasítás rendelkezéseitől eltérő szabályozás is 
lehetséges. 
 

3. § 
 

Jelen utasítás az Nftv. 117/A § (3) bekezdése alapján elkészítendő szervezeti és működési szabályzat 
hatályba lépésével egyidejűleg további rendelkezések nélkül is hatályát veszíti. 
 
 

MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS 
 A FÜVÉSZKERT, A GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS 

KUTATÓKÖZPONT, AZ  ELTE TATAI GEOLÓGUS KERT – TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET ÉS SZABADTÉRI 
GEOLÓGIAI MUZEÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY ,  
A PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT,  

AZ EGYETEMKÖZI FRANCIA KÖZPONT, A KONFUCIUSZ INTÉZET, TOVÁBBÁ  
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS EGYETEMI LEVÉLTÁR  

SZERVEZETI EGYSÉGEKBEN 
 

4.§ 
 

 
(1) A kancellár a Füvészkert, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris 
Kutatóközpont, az ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai 
Muzeális Közgyűjtemény , a Pályázati és Innovációs Központ, az Egyetemközi Francia Központ, a 
Konfuciusz Intézet és az Egyetemi Levéltár igazgatójára, az Egyetemi Könyvtár főigazgatójára ruházza 
át  a szervezeti egységbe tartozó közalkalmazottak, munkavállalók és az egyéb jogviszony keretében 
foglalkoztatottak feletti 
 
a) munkairányítási jogot,  
 
b) szabadság és fizetés nélküli szabadság kiadása, 
 
c) kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, 
 
d) távollét engedélyezését,  
 
e) távmunka engedélyezését,  
 
f) a közalkalmazott értékelését és minősítését, 
 
az a) – f) alatt nem sorolt munkáltatói jogkörök gyakorlása körében javaslattételi jogot biztosít. 
 
(2) A kancellár az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban nem sorolt munkáltatói jogokat a rektorra ruházza át.  
 

MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS  
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A REKTORI TITKÁRSÁG, A REKTORI HIVATAL MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLYA  
SZERVEZETI EGYSÉGEIBEN 

 
5.§ 

 
(1) A kancellár a Rektori Titkárság és a Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály közalkalmazottai, 
munkavállalói és egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak feletti alábbi munkáltatói jogokat 
Rektori Titkárság vezetőjére ruházza át: 
 
a) munkairányítási jogot,  
 
b) szabadság és fizetés nélküli szabadság kiadása, 
 
c) kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, 
 
d) távollét engedélyezését,  
 
e) távmunka engedélyezését,  
 
f) a közalkalmazott értékelését és minősítését, 
 
az a) – f) alatt nem sorolt munkáltatói jogkörök gyakorlása körében javaslattételi jogot biztosít. 
 
(2) A kancellár az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban nem sorolt munkáltatói jogokat a rektorra ruházza át.  
 

MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS  
REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁGÁN 

 
6.§ 

 
(1) A kancellár Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága közalkalmazottai, munkavállalói és egyéb 
jogviszony keretében foglalkoztatottak feletti alábbi munkáltatói jogokat az Oktatási Igazgatóság 
igazgatójára ruházza át : 
 
a) munkairányítási jogot,  
 
b) szabadság és fizetés nélküli szabadság kiadása, 
 
c) kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, 
 
d) távollét engedélyezését,  
 
e) távmunka engedélyezését,  
 
f) a közalkalmazott értékelését és minősítését, 
 
az a) – f) alatt nem sorolt munkáltatói jogkörök gyakorlása körében javaslattételi jogot biztosít. 
 
(2) A kancellár az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban nem sorolt munkáltatói jogokat maga gyakorolja.  
 

 
MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS 



4 
 

AZ ELTE HALLGATÓI KARRIER- ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTBAN 
 

7.§ 
 

(1) A kancellár az ELTE Hallgatói- és Szolgáltató Központ közalkalmazottai, munkavállalói és egyéb 
jogviszony keretében foglalkoztatottak feletti alábbi munkáltatói jogokat a Rektori Titkárság 
vezetőjére ruházza át: 
 
a) munkairányítási jogot,  
 
b) szabadság és fizetés nélküli szabadság kiadása, 
 
c) kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése, 
 
d) távollét engedélyezését,  
 
e) távmunka engedélyezését,  
 
f) a közalkalmazott értékelését és minősítését, 
 
az a) – f) alatt nem sorolt munkáltatói jogkörök gyakorlása körében javaslattételi jogot biztosít. 
 
(2) A kancellár az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban nem sorolt munkáltatói jogokat maga gyakorolja.  

 
 

MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS 
REKTORI HIVATAL NEMZETKÖZI KÉPZÉSI ÉS MOBILITÁSI OSZTÁLYÁN 

 
8.§ 

 
A kancellár munkáltatói jogainak teljes körét a rektorra ruházza át. 
 
 

 
MUNKÁLTATÓI JOGGYAKORLÁS 

A REKTORI HIVATAL FŐTITKÁRSÁGÁN 
 ÉS A REKTORI ÖNÁLLÓ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLYON 

 
9.§ 

 
A kancellár munkáltatói jogainak teljes körét maga gyakorolja. 
 

10.§ 
 
A kancellár teljeskörűen átruházza a munkáltatói jogkört a szervezeti egység vezetőjére az utasítás 
hatálya alá eső szervezeti egységeknek az Egyetem hallgatójával létesített egyéb munkavégzésre 
irányuló jogviszonya tekintetében. 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

11.§ 
 
(1) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát jogszabályi változások alapulvételével, jelen 
közös rektori - kancellári utasítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 
 
(2) A foglalkoztatási jogviszonyra egyebekben az SZMSZ III. kötete Foglalkoztatási 
Követelményrendszere rendelkezései alkalmazandók.  
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

12.§ 
 
(1) Ezen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A kancellár Nftv. szerinti munkáltatói jogkörét érintő, 2015. január 15-ig tett jognyilatkozatok és 
nyilatkozatok ezen utasítás hatályba lépését követően is érvényesek 
 
(3) Az átruházott munkáltatói jogkört gyakorlók a jogviszony létesítésével, módosításával és 
megszüntetésével kapcsolatos ügyekről 2015. január 30-ig tájékoztatják a kancellárt. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. január 20. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Mezey Barna      dr. Scheuer Gyula 
 rektor        kancellár 
 


