
 
 

5/2022. (X. 15.) számú kancellári utasítás1 

egyes kancellári utasítások módosításáról 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjének 6. § (2) 

bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, valamint a Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Foglalkoztatási Követelményrendszer 4. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

Kancellária ügyrendjéről szóló 10/2018. (VI. 11.) számú kancellári utasítást, az egyetemi szintű 

önálló szolgáltató szervezeti egységek és a rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti 

egységek feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 5/2015. (IV. 15.) számú 

kancellári utasítást, továbbá a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari 

szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről 

szóló 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítást az alábbiak szerint módosítom:  

 

1. § 

(1) A Kancellária ügyrendjéről szóló 10/2018. (VI. 11.) számú kancellári utasítás 3. számú 

mellékletének 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.§ (3) A főigazgató feladatait három igazgatóság, egy főosztály, egy osztály és egy iroda 

köré szervezetten látja el, továbbá szervezetébe tartozik a koordinációs igazgató.”  

(2) A Kancellária ügyrendjéről szóló 10/2018. (VI. 11.) számú kancellári utasítás 3. számú 

melléklete kiegészül az alábbi 5/A.§-sal és az azt megelőző alcímmel: 

„Adatvédelmi Iroda 

5/A.§ (1) Az Adatvédelmi Iroda keretében adatvédelmi tisztviselők működnek. 

(2) Az Adatvédelmi Iroda feladatai:  

a) ellátja az adatvédelmi tisztviselők jogszabályban meghatározott feladatait;  
b) közreműködik a személyes adatok kiadása iránti, illetve az érintetti kérelmek 

megválaszolásában;  

c) adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok, szerződések kapcsán javaslatot 

tehet, minta dokumentumokat készít, részt vesz az adatvédelmi feladatokkal 

kapcsolatos szabályzatok és módosításuk szakmai előkészítésében; 

d) közreműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való 
kapcsolattartásban; 

e) ellátja az adatvédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatos feladatokat, és 

adatvédelmi ellenőrzéseket végez; 

f) tájékoztatást és szakmai tanácsadást nyújt az Egyetem foglalkoztatottjai részére 

a személyes adatkezeléssel járó feladataik végzése során, az adatvédelmi 

jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;  

g) közreműködik az adatvédelmi incidensek kezelésében, elhárításában; 

h) közreműködik az Egyetemre érkező közérdekű adatigénylések 
megválaszolásában.” 

 

  

 
1 Hatályát vesztette a 4. § (2) bekezdés értelmében. Hatályon kívül: 2022. X. 16. napjától. 



2. § 

(1) Az egyetemi szintű önálló szolgáltató szervezeti egységek és a rektori hatáskör 

gyakorlását segítő szervezeti egységek feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának 

rendjéről szóló 5/2015. (IV. 15.) számú kancellári utasítás 1.§-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„1.§ Jelen utasítás hatálya kiterjed az Eötvös Loránd Tudományegyetem (jelen 

szabályzatban: Egyetem)  

a) egyetemi szintű önálló szolgáltató szervezeti egységeinek, 

b) rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységeinek, valamint 

c) kari szervezeten kívüli – a Szervezeti és Működési Szabályzat a I. kötete, a Szervezeti 

és Működési Rendben ekként meghatározott – oktatási-kutatási szervezeti egységeinek 

oktatást-kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaira, azok 

közalkalmazotti viszonyára, továbbá az Egyetemmel megbízási vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, a hallgatói munkaszerződéssel 

foglalkoztatottakra is (előzőek együttesen a továbbiakban: alkalmazottak).” 

(2) Az egyetemi szintű önálló szolgáltató szervezeti egységek és a rektori hatáskör 

gyakorlását segítő szervezeti egységek feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának 

rendjéről szóló 5/2015. (IV. 15.) számú kancellári utasítás kiegészül az alábbi 6/A. §-sal 

és az azt megelőző alcímmel: 

„A kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási szervezeti egységek oktatást-kutatást 

támogató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai feletti munkáltatói jogokról 

6/A.§ A kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási szervezeti egységek oktatást-kutatást 

támogató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat a 

szervezeti egység vezetője gyakorolja, az alapvető munkáltatói jogkörök tekintetében a 

Rektori Koordinációs Központ vezetőjének egyetértése mellett.” 

 

3. § 

Hatályát veszti a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek 

közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.15.) 

számú kancellári utasítás 1.§ (1) bekezdésében az „(itt és a továbbiakban ide értve a 

Gazdálkodástudományi Intézet intézeti működést támogató szervezeti egységeit)” szövegrész, 

az „(itt és a továbbiakban ide értve a Gazdálkodástudományi Intézet intézeti szolgáltató 

egységeit)” szövegrész, valamint az 1.§ (3) bekezdése.  

 

4. § 

(1) A jelen utasítás 2022. október 15. napján lép hatályba.  

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

 

Budapest, 2022. október 15. 

 

 Dr. Scheuer Gyula 

 kancellár 
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