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21/2010. (XII. 20.) számú rektori utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének eredményeit 
felhasználó vezetők köréről 

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2014. (IV. 2.) számú rektori utasítás 
rendelkezéseivel] 

 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora az ELTE Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 78. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – figyelemmel az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzat 36. § (4) 
bekezdésére, amelynek értelmében az Egyetemen végzettek körében készített felmérések és azok 
értékelése eredményeit figyelembe kell venni az Egyetem képzési stratégiájának előkészítésekor, 
szakok létesítésekor és indításakor, valamint tantervek és képzési tervek meghatározásakor – az 
alábbiakat rendeli el.  

1.§ 

Az Egyetemen végzettek körében készített felméréseket és azok értékelése eredményeit különösen 
a képzések minőségének fejlesztésére irányuló munka és a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások 
színvonalának fejlesztésére irányuló munka támogatására kell felhasználni. 

2.§ 

(1) Az Egyetemen a pályakövetési rendszer eredményeit felhasználók köre: 
a) az Egyetem rektora, 
b) az Egyetem rektorhelyettesei, különösen az oktatási és tanulmányi ügyek, illetve a 
stratégiai ügyek rektorhelyettese, 
c) a Hallgatói ügyek rektori főbiztosa, 
d) a dékánok, 
e) a dékánhelyettesek, különösen a tanulmányi és oktatási ügyekért felelős, illetve a 
stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettesek, 
f) az EHÖK elnöke, 
g) az EHÖK tisztségviselői, különösen az oktatási és tanulmányi ügyekkel, illetve a 
stratégiai ügyekkel megbízott vezetők, 
h) az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ vezetője, 
i) az ELTE Minőségirányítási Bizottság vezetője és tagjai, 
j) a minőségbiztosításért-, irányításért és fejlesztésért felelős kari bizottságok tagjai, 
k) a kari hallgatói önkormányzatok elnökei, 
l) a kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselői, különösen az oktatási és tanulmányi 
ügyekkel, illetve a stratégiai ügyekkel megbízott vezetők. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a pályakövetés eredményeit az egyéb egységek 
vezetői, illetve minden egyetemi, kari és hallgatói önkormányzati vezető is felhasználhatja a fent 
meghatározott célok érdekében. 
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(3)1 A jelen utasítás végrehajtása során az adatkezelésre, adattovábbításra, adatvédelemre és 
adatbiztonságra az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről 
szóló szabályzat, valamint az információbiztonsági szabályzat előírásait kell alkalmazni. 

3.§ 
Jelen utasítás 2010. december 21. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2010. december 20. 

Dr. Mezey Barna 
                           rektor 

                                                 
1 Beiktatta a 8/2014. (IV. 2.) számú rektori utasítás. Hatályos: 2014. április 15. napjától. 


