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a kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, 

rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 1/2015. (IV. 15.) 

számú rektori utasítás módosításáról 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörömben eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 

végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről 

szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban, annak III. kötete, a 

Foglalkoztatási Követelményrendszer 4.§ (2) bekezdése felhatalmazása alapján a kari 

szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, rektort 

megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 1/2015. (IV. 15.) számú rektori 

utasítást az alábbiak szerint módosítom: 

 

 

1. § 

A kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, 

rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 1/2015. (IV. 15.) számú 

rektori utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„1. § (1) A jelen utasítás hatálya kiterjed az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a 

továbbiakban: Egyetem) kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységei, 

valamint a sajátos jogállású Gazdálkodástudományi Intézet azon közalkalmazottaira, akik 

fölött az Nftv. 13. §-a rendelkezése alapján a rektor gyakorolja a munkáltatói jogkört.” 

 

2. § 

Az Utasítás 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„2. § (1) Jelen utasítás alkalmazásában alapvető munkáltatói jogkörök: 

a) jogviszony létesítése (kinevezés),  

b) jogviszony megszüntetése, 

c) jogviszony megszűnésének megállapítása. 

 

(2) Jelen utasítás alkalmazásában másodlagos munkáltatói jogkörök:  

a) kinevezés módosítása, 

b) vezetői megbízás és annak visszavonása,  

c) munkavégzésére irányuló további jogviszony engedélyezése, 

d) munkaköri leírás kiadása, munkarend megállapítása, 
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e) rendkívüli munkaidő elrendelése (munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten 

felüli, az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti 

munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá az ügyelet elrendelése), 

f) mentesítés a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól a 

közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokban, továbbá az FKR-ben, az 

annak keretei között kiadott rektori, illetve kancellári utasításokban, valamint a 

közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodásokban meghatározott 

esetekben és mértékben, 

g) mentesítés a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól 

különös méltánylást igénylő egyedi esetekben, 

h) helyettesítési díj megállapítása, 

i) hivatali eszközök magáncélú használatának ellenőrzése, 

j) a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolása, 

k) kitüntetések adományozásának kezdeményezése, illetve kitüntetésre felterjesztés, 

l) tanulmányi szerződés megkötése, 

m) kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálat elrendelése és lefolytatása, 

kárfelelősség megállapítása, kártérítési igény érvényesítésének elrendelése (ide értve 

az általános kárfelelősséget, a megőrzési felelősséget, a leltárhiányért való 

felelősséget, közalkalmazott értékelése, illetve minősítése a jogszabályok és a 

Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között, 

n) a jubileumi jutalom és a kitüntetési jutalom, prémium,  

o) az (1) és a (3) bekezdésben nem említett munkáltatói jogkörök.” 

 

3. § 

(1) A jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A jelen rektori utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Utasítás 2. § (3) bekezdés f) 

pontja. 

(3) A jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Budapest, 2018. február 19. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 


	1. §
	A kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek közalkalmazottai feletti, rektort megillető munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 1/2015. (IV. 15.) számú rektori utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a (1) bekezdése hely...
	„1. § (1) A jelen utasítás hatálya kiterjed az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) kari szervezetbe tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységei, valamint a sajátos jogállású Gazdálkodástudományi Intézet azon közalkalmazottaira, a...


	2. §
	Az Utasítás 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
	„2. § (1) Jelen utasítás alkalmazásában alapvető munkáltatói jogkörök:
	a) jogviszony létesítése (kinevezés),
	b) jogviszony megszüntetése,
	c) jogviszony megszűnésének megállapítása.
	(2) Jelen utasítás alkalmazásában másodlagos munkáltatói jogkörök:
	a) kinevezés módosítása,
	b) vezetői megbízás és annak visszavonása,
	c) munkavégzésére irányuló további jogviszony engedélyezése,
	d) munkaköri leírás kiadása, munkarend megállapítása,
	e) rendkívüli munkaidő elrendelése (munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá az ügyelet elrendelése),
	f) mentesítés a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokban, továbbá az FKR-ben, az annak keretei között kiadott rektori, illetve kancellári utasításokban, valamint a közalk...
	g) mentesítés a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól különös méltánylást igénylő egyedi esetekben,
	h) helyettesítési díj megállapítása,
	i) hivatali eszközök magáncélú használatának ellenőrzése,
	j) a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolása,
	k) kitüntetések adományozásának kezdeményezése, illetve kitüntetésre felterjesztés,
	l) tanulmányi szerződés megkötése,
	m) kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálat elrendelése és lefolytatása, kárfelelősség megállapítása, kártérítési igény érvényesítésének elrendelése (ide értve az általános kárfelelősséget, a megőrzési felelősséget, a leltárhiányért való ...
	n) a jubileumi jutalom és a kitüntetési jutalom, prémium,
	o) az (1) és a (3) bekezdésben nem említett munkáltatói jogkörök.”

	3. §
	(1) A jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.
	(2) A jelen rektori utasítás hatályba lépésével hatályát veszti az Utasítás 2. § (3) bekezdés f) pontja.
	(3) A jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


